
   
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

18 травня 2021 року                          м. Луцьк              №  183 

 

Про підсумки обласної виставки-конкурсу    

декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

 На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації          

від 29 березня 2021 року № 93 «Про організацію та проведення обласних 

виставок-конкурсів учнівської молоді з науково-технічного напряму»,  з    

метою розвитку науково-технічної  творчості учнівської молоді та 

інтелектуальних рис особистості школяра, популяризації досягнень    

вихованців   гуртків    науково-технічного  напряму на  базі  Центру науково-

технічної  творчості  учнівської молоді    протягом   квітня-травня     2021 року 

проведено обласну виставку-конкурс декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». 

На захід представлено 185 робіт з таких видів образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва: художня вишивка (ниткою, бісером, 

стрічками), ткацтво, художня аплікація (соломка, береста, шкіра, тканина), 

художня обробка дерева та шкіри, витинанка, паперова пластика, плетіння з 

соломки, гончарство та художня кераміка, народна іграшка, ниткографія, 

художнє в’язання гачком, тістопластика, бісероплетіння, художній розпис 

(скло, дерево, тканина), декоративний розпис та народний живопис, графіка, 

живопис  тощо. 

У  виставці-конкурсі   взяли  участь   вихованці   гуртків   закладів   

освіти Берестечківської, Володимир-Волинської, Горохівської,  Камінь-

Каширської, Ківерцівської, Ковельської, Луцької, Любомльської, 

Нововолинської, Рожищенської міських, Іваничівської, Колківської, 

Локачинської, Любешівської, Маневицької, Ратнівської, Старовижівської, 

Торчинської,  Турійської, Шацької селищних, Велимченської, Забродівської, 

Павлівської, Смідинської сільських територіальних громад. 

Журі виставки-конкурсу відмітило активну участь та високий рівень 

мистецької підготовки дитячих колективів Локачинського будинку школяра 

Локачинської селищної ради, Ківерцівського центру позашкільної освіти 

Ківерцівської міської ради, комунального закладу позашкільної освіти 

«Старовижівський  центр дитячої та юнацької творчості» Старовижівської  

територіальної громади, Маневицького центру творчості дітей та юнацтва 

Маневицької селищної ради, Ратнівського центру дитячої та юнацької 

творчості  Ратнівської територіальної   громади,  закладу  позашкільної  освіти  



«КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ», Центру 

позашкільної освіти м. Володимира-Волинського та освітніх закладів                             

м. Луцька. 

На підставі рішення членів журі 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласної виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», нагородити 

дипломами управління освіти і науки  облдержадміністрації  

          за зайняте I місце:  

  Арсенюк Альбіну, вихованку гуртка «Поліське золото» 

загальноосвітньої школи I-III ступеня с. Соловичі Турійської селищної ради за 

роботу «Дівчина з Полісся»; 

Бульчук Любов, вихованку гуртка «Чарівна голка» комунального 

закладу «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 13 Луцької міської 

ради» за роботу «Вишивала мама долю»; 

Вілігурську Анну, вихованку студії флористики «Арт-мікс» 

Ківерцівського центру позашкільної освіти Ківерцівської міської ради за 

роботу «Пасхальний вінок»;  

Гапончук Юлію, вихованку гуртка «Умілі руки» комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 23 Луцької міської ради», за 

роботу «Волинське мереживо»; 

Клямар Юлію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Любешівської селищної ради за  роботу «Польові квіти»; 

Лугвіщик Софію, вихованку гуртка «Диво-намистинки» Шацького 

будинку дитячої та юнацької творчості Шацької селищної ради за роботу 

«Чаювання»; 

Мельник Софію, вихованку зразкової студії «Чарівна палітра» 

Маневицького центру творчості дітей та юнацтва  Маневицької селищної ради 

за роботу «Природа рідного краю»; 

Павлович  Емілію, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» комунального 

закладу позашкільної освіти «Старовижівський  центр дитячої та юнацької 

творчості» Старовижівської  територіальної громади за роботу «Піони»; 

Пендзюх Олександру, вихованку зразкової студії «Чарівна соломка» 

комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської 

ради» за роботу «Рідні краєвиди»; 

Петрук Вікторію, вихованку гуртка «Основи дизайну» комунального 

закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради» за роботу «Стрітення»; 

Полякова Романа, вихованця гуртка «Гончарство» Локачинського 

будинку школяра Локачинської селищної ради за роботу «Великодній 

підсвічник»; 

Прищепу Мирославу, вихованку студії «Житечко» комунального 

опорного закладу «Купичівський ліцей» Турійської селищної ради за роботу 

«Капелюх»; 



Семерей Світлану, вихованку гуртка «Диво-намистинки» Шацького 

будинку дитячої та юнацької творчості Шацької селищної ради за роботу 

«Лялька Ганнуся»; 

Хамулка Романа, вихованця гуртка «Світ соломки» Локачинського 

будинку школяра Локачинської селищної ради за роботу «Калинова Україна»; 

Челик Аліну, вихованку гуртка «Фантазія» комунального закладу 

загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради» за 

роботу «Вінок для нареченої»; 

Шинкарук Катерину, Дордюк Софію, вихованок гуртка «Ткацтво» 

Ратнівського центру дитячої та юнацької творчості Ратнівської територіальної 

громади за роботу «До столу»; 

  за зайняте ІI місце: 

Бубелу Анну, вихованку гуртка «Горнятко» комунального закладу 

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

роботу «Волинський сувенір»; 

Вірун Юлію, вихованку гуртка «Рукоділля» комунального закладу 

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

Сухомлинського» Луцької міської ради за роботу «Ніч у Луцькому замку»; 

Гордійчук Юлію, вихованку зразкової творчої майстерні декоративно-

ужиткового мистецтва «Перлина» Ківерцівського центру позашкільної освіти 

Ківерцівської міської ради за роботу «Я в серці маю те, що не вмирає..»;    

Гурську Марію, вихованку гуртка «Юний художник» Ратнівського 

центру дитячої та юнацької творчості Ратнівської територіальної громади за 

роботу «Квіткова радість»; 

Крука Павла, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» комунального 

закладу позашкільної освіти «Старовижівський  центр дитячої та юнацької 

творчості» Старовижівської територіальної громади за роботу «Ромашки»; 

Мартинюк Софію, ученицю ліцею № 10 м. Ковеля за роботу «Рушник»; 

Мельник Юлію, вихованку гуртка «Флористика» Гораймівського ліцею 

Колківської селищної ради Луцького району за роботу «Осінь в моєму краї»; 

Пензовську Ірину, вихованку гуртка «М’яка іграшка» комунального 

закладу «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 23 Луцької міської 

ради» за роботу «Волиняночка»; 

Смічик Соломію, вихованку гуртка «Трудове навчання» Черевахівської 

гімназії Маневицької селищної ради за роботу «Маки»; 

Степанюк Яну, вихованку образотворчої студії «Золотий мольберт» 

комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа I-II ступенів                 

№ 11- колегіум Луцької міської ради» за роботу «Промінь надії»; 

Тарадюк Анну, вихованку гуртка «Хобі Ленд» комунального закладу 

«Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради 

Волинської області» за роботу «Лялечка»; 

Шульгу Юлію, ученицю Володимир-Волинської гімназії імені 

Олександра Цинкаловського за роботу «Писанкове диво»; 

Юзвик Надію, вихованку гуртка «Чарівний бісер» комунального закладу 

«Центр музично-естетичної освіти школярів» Берестечківської міської ради 

Луцького району за роботу «Квітуча Україна»; 



Юрчик Діану, вихованку зразкової студії художніх ремесел 

«Полісяночка» Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Маневицької 

селищної ради за роботу «Скіфські мотиви»; 

за зайняте III місце: 

Бачинську Анну, вихованку  гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Дивосвіт» Мирківської гімназії Горохівської міської ради за роботу «Місячна 

ніч»; 

Борейко Іллю, учня гімназії с. Милятин – філія Павлівського ліцею 

Павлівської сільської ради за роботу «Дерево життя»; 

Дорошенко Ольгу, вихованку зразкового художнього колективу 

«Народні ремесла» комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа I-II 

ступенів № 11- колегіум Луцької міської ради» за роботу «Барви осені»; 

Дудик Дарію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти м. Володимира-Волинського за роботу «Непізнане 

материнство»; 

Клімук Катерину, вихованку гуртка «Технічний дизайн» закладу 

позашкільної освіти «Ковельська міська станція юних техніків» за роботу  

«Берегиня»; 

 Палько Діану, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн» Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради                  

за роботу «Рідний край – справжній рай»; 

Юхимук Емілію, вихованку гуртка «Тістопластика» комунального 

закладу позашкільної освіти «Старовижівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Старовижівської територіальної громади за роботу «Домовичок».                                               

   2. Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді 

(Стельмащук І.А.) роботи переможців обласної виставки-конкурсу 

представити на Всеукраїнську виставку-конкурс декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». 

          3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 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 покласти на заступника 

начальника - начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти 

управління освіти і науки облдержадміністрації  Соломіну Т.І. 

 

 

 

 

Начальник управління                 Людмила ПЛАХОТНА 

 

 
Ігор Стельмащук 712 363 

Світлана Твердохліб 727 151 
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