
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

23 листопада 2021 року                     м. Луцьк               № 466 

 

 

Про підсумки обласного заочного конкурсу малюнків 

в техніках живопис, графіка, комп’ютерна графіка  

на військово-патріотичну тематику 

 

           

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації      

№ 339 від 13 вересня 2021 року «Про організацію та проведення обласного 

заочного конкурсу малюнків в техніках живопис, графіка, комп’ютерна графіка 

на військово-патріотичну тематику», з метою військово-патріотичного 

виховання підростаючого покоління, формування у юних громадян почуття 

патріотизму, любові до свого народу, його історії та культури на базі Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради 

протягом жовтня-листопада 2021 року проведено заочний обласний конкурс  

малюнків в техніках живопис, графіка, комп’ютерна графіка на військово-

патріотичну тематику.  

         На захід представлено 157 малюнків (в номінації «Графіка» – 62, 

«Живопис» – 68, «Комп’ютерна графіка» – 27 робіт).     

У конкурсі взяли участь учні закладів загальної середньої та позашкільної  

освіти Луцького району (Луцької, Берестечківської, Горохівської міських, 

Торчинської, Колківської селищних, Боратинської, Городищенської, 

Підгайцівської сільських територіальних громад), Володимир-Волинського 

району (Володимир-Волинської, Нововолинської міських, Іваничівської, 

Локачинської селищних, Павлівської сільської територіальних громад), Камінь-

Каширського району (Камінь-Каширської міської, Любешівської, Маневицької 

селищних, Сошичненської сільської територіальних громад), Ковельського 

району (Ковельської, Любомльської міських, Головненської, Ратнівської, 

Старовижівської, Турійської, Шацької селищних, Велимченської, 

Забродівської, Колодяжненської  сільських територіальних громад). 

         Журі відмітило високий рівень робіт переможців конкурсу, оригінальність 

творчого підходу, своєрідність композиційних рішень, яскраву виразність 

образів, розкриття теми та особисті патріотичні переконання юних художників.   

Заслуговують   на   увагу  творчі   роботи  учнів  освітніх  закладів Володимир-

Волинської, Камінь-Каширської Луцької, Любомльської, міських, Торчинської, 

Шацької селищних, Забродівської, Сошичненської сільських територіальних 

громад. 



 

 

На підставі рішення журі конкурсу 

  

НАКАЗУЮ: 

 

         1. Визнати переможцями обласного конкурсу малюнків в техніках 

живопис, графіка, комп’ютерна графіка на військово-патріотичну тематику,  

нагородити дипломами управління освіти і науки  облдержадміністрації в 

номінаціях: 

          1.1. «Живопис»:   

            за зайняте I місце:  

  Пилипчук Дарину, вихованку зразкового гуртка образотворчого 

мистецтва «Веселковий дивосвіт» комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа I-III ступенів №23 Луцької міської ради» за роботу 

«Боротьба за незалежність крізь призму віків»; 

Демчук Ангеліну, вихованку образотворчої студії «Золотий мольберт» 

комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа I-II ступенів №11- 

колегіум Луцької міської ради» за  роботу «Наш захисник»; 

Войтичук Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти м. Володимир-Волинського за роботу «Портрет України»; 

Наумич Валерію, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Шацького 

будинку дитячої та юнацької творчості за роботу «Україна: краса і сила духу»; 

Володіну Олену, вихованку гуртка «Світ-Art» закладу позашкільної 

освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Камінь-Каширської міської 

ради за роботу «Україна – захисник миру»; 

            за зайняте II місце: 

          Симчук Юлію, вихованку гуртка «Палітра талантів» Володимир-

Волинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 імені Анатолія 

Кореневського Володимир-Волинської міської ради за роботу «Піднімемо 

рідненьку Україну!»; 

 Романюк Юлію, вихованку зразкової художньої студії «Палітра» Центру 

розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради за роботу 

«Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду 

справжня людина»; 

 Балецьку Анну, вихованку гуртка «Юний художник» опорного закладу 

загальної середньої освіти «Сошичненський ліцей» Сошичненської  сільської 

ради Камінь-Каширського району за роботу «Мати-берегиня»; 

 Мисник Анну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради за роботу «Голуб миру»; 

 Риковську Євгенію, вихованку гуртка «Артфлекс» комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя 

Сухомлинського» Луцької міської ради» за роботу «Повертайся живим!»;  

 Харченко Тіну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Нововолинської міської 

ради за роботу «Тільки вперед!»; 



  
 

за зайняте III місце: 

 Баран Олександру, вихованку гуртка «Яскрава палітра» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Локачинської селищної ради за роботу «З рідної землі 

черпаємо наснагу»; 

 Борзюк Дарину, вихованку гуртка «Чудо пензлик» комунального закладу  

загальної середньої освіти «Соснинський ліцей імені Сергія Байдовського 

Іваничівської селищної ради» за роботу «Ангел-охоронець»; 

 Каразію Діану, вихованку зразкової художньої студії «Палітра» Центру 

розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради за роботу «Я 

хочу, щоб був мир на всій планеті!»; 

 Шевчук Мілену, вихованку гуртка «Яскрава палітра» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Локачинської селищної ради Володимир-Волинського 

району за роботу «Покрова»; 

 Бінюк Богдану, вихованку зразкової студії «Чарівна соломка» 

комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» 

за роботу «За волю, за нашу свободу»; 

 Гнатюк Анастасію, ученицю Угринівського закладу загальної середньої 

освіти I-III ступенів Городищенської сільської ради за роботу «Буде жити 

квітуча Країна, ми здолаємо всіх ворогів!»; 

 Водько Анну, вихованку гуртка «Жар-птиця» опорного закладу загальної 

середньої освіти «Цмінівський ліцей» Маневицької селищної ради за роботу 

«Вільний птах»; 

1.2. «Графіка»:   

            за зайняте I місце:  

 Галащук Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти м. Володимира-Волинського за роботу «Він ніс коралове 

намисто в своїх долонях 30 літ, і ось порвалась нитка дружби війну не в змозі 

зупинить»; 

 Рембу Єву, вихованку образотворчої студії «Золотий мольберт» 

комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа I-II ступенів №11- 

колегіум Луцької міської ради» за  роботу «На варті миру»; 

Борисюка Максима, учня  опорного закладу загальної середньої освіти 

«Торчинський ліцей Торчинської селищної ради» за роботу «Повертайся 

живим»; 

Свериду Юлію, ученицю  опорного закладу загальної середньої освіти 

«Торчинський ліцей Торчинської селищної ради» за роботу «Надіюсь і 

вірю…»; 

Сітовську Марію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради за роботу 

«Молитва за тата»; 

 Севенюк Яну,  вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступеня – дитячий садок» с. 

Замшани Забродівської сільської територіальної громади за роботу «Молитва 

матері»; 

 Карпік Лілію, вихованку гуртка «Декор»  комунального закладу загальної  



 

 

середньої освіти «Княгининівський ліцей №34 Луцької міської ради»  за роботу 

«Я не хочу бачити війни!»; 

Сільчук Анну, ученицю ліцею с. Залісся  Сошичненської сільської ради 

Камінь-Каширського району за роботу «Доле ж моя, доле…»; 

за зайняте II місце: 

Шеремету Вероніку, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»  ліцею 

№3 імені Лесі Українки м. Ковеля за роботу «Мисли самостійно! Мусиш 

боротися – інакше згинеш»; 

 Нінічук Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1  

Іваничівської селищної ради»  за роботу «Біль, яка розділяє…»; 

 Ятчук Вікторію, вихованку гуртка  «Петриківський розпис» Ратнівського 

центру дитячої та юнацької творчості Ратнівської селищної ради  за роботу 

«Славну Україну бережемо»; 

 Дубій Ангеліну, вихованку гуртка «Художній дизайн» закладу загальної 

середньої освіти «Ліцей №7 м. Ковеля» за роботу «І буде мирне моє небо»; 

 Ковальчука Михайла, вихованця гуртка «Артфлекс» комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя 

Сухомлинського» Луцької міської ради» за роботу «Україна веде!»; 

Сидора Іллю, вихованця гуртка «Артфлекс» комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя 

Сухомлинського» Луцької міської ради» за роботу «І засяють зорі України. 

Вітражі часу»; 

Сергійчук Дарину, вихованку зразкової художньої студії «Чарівна 

палітра» Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Маневицької 

селищної ради за роботу «Герой України Андрій Снітко»; 

за зайняте III місце: 

Карпік Лілію, вихованку гуртка «Декор»  комунального закладу загальної 

середньої освіти «Княгининівський ліцей №34 Луцької міської ради»  за роботу 

«Молюсь за тебе, Україно!»; 

Гащук Стефанію, вихованку гуртка «Сувенір» Датинського ліцею 

Велимченської сільської територіальної громади Ковельського району за 

роботу «Думи мої, думи мої…»; 

Плевака Іллю, вихованця гуртка «Чарівна майстерня» закладу загальної 

середньої освіти «Гірківський ліцей» Любешівської селищної ради за роботу 

«Захисник»; 

Котюгу Владислава, вихованця гуртка «Чарівна майстерня» закладу 

загальної середньої освіти «Гірківський ліцей» Любешівської селищної ради за 

роботу «Козак»; 

Коваль Софію, ученицю Скулинського ліцею Колодяжненської сільської 

ради Ковельського району за роботу «З ангелом на плечі»; 

Данильчук Катерину, ученицю закладу загальної середньої освіти 

Горішненський ліцей Берестечківської міської ради за роботу «Перед ворогом 

своїм Україна не стане на коліна»; 

Киричук     Ірину,     вихованку     гуртка       «Образотворче     мистецтво»  



 

 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Нововолинської міської 

ради за роботу «За Україну, за її волю!»;   

          1.3. «Комп’ютерна графіка»:   

            за зайняте I місце:  

Галку Вікторію, вихованку гуртка «Комп’ютерна графіка»  комунального 

закладу загальної середньої освіти «Княгининівський ліцей №34 Луцької 

міської ради»  за роботу «Молюсь за тебе, Україно!»; 

Галаса Антона, вихованця гуртка «Основи поліграфії»  комунального 

закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради» за роботу «На захисті безтурботного дитинства»; 

Рудчик Марину, вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва  

«Кольоровий водограй» закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої і 

юнацької творчості» Камінь-Каширської міської ради за роботу «За міцними 

солдатськими плечима – щаслива і мирна Україна»; 

Швець Олену, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» 

за роботу «Героям країни, воїнам світла»; 

Рембу Єву, вихованку гуртка «Комп’ютерна графіка»  комунального 

закладу «Луцька загальноосвітня школа I-II ступенів №11- колегіум Луцької 

міської ради» за  роботу «На сторожі крізь віки»; 

за зайняте II місце: 

Ващук Ірину, вихованку гуртка «Програмування»  Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради за роботу 

«Україна понад усе!»; 

Цихович Богдану, вихованку гуртка «Основи комп’ютерної графіки» 

комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Луцької міської ради» за роботу «На сторожі мирних снів»; 

Шеломенцеву-Терську Софію, вихованку гуртка «Основи комп’ютерної 

графіки»  Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

обласної ради за роботу «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля!»; 

Лавринюк Валерію, вихованку гуртка «Юних користувачів 

персонального комп’ютера»  Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської обласної ради за роботу «Україна квітуча! Україна 

незалежна! Україна єдина!»; 

за зайняте III місце: 

Олексюк Владу,  вихованку гуртка «Юний художник» ліцею №13 міста 

Ковеля за роботу «Воїн України»; 

Дружука Павла, вихованця гуртка «Інформаційні технології» 

комунального закладу «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької 

міської ради» за роботу «Спогади…»; 

Мазурчак Вікторію, ученицю Звірівської гімназії Підгайцівської сільської 

ради Луцького району за роботу  «На сторожі миру». 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати обласного заочного конкурсу малюнків в техніках живопис, графіка, 

комп’ютерна графіка на військово-патріотичну тематику та продовжити роботу  



 

 

щодо залучення вихованців до участі в масових заходах художньо-технічного 

профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

   

Заступник начальника                                        Олександр ТКАЧУК 

 
 
Оксана Філіпчук 712 363  
Світлана Твердохліб 727 151 
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