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Про підсумки обласної виставки-конкурсу    

декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 
 

 

                                            

 

         На виконання наказу управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації  від 25.02.2020 року № 84 «Про організацію та 

проведення обласних виставок-конкурсів учнівської молоді з науково-

технічного напряму», листа управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації  від 20.05.2020 року № 1340/10/2-20 «Про 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     травня-червня          

2020 року проведено онлайн обласну виставку-конкурс декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».  

На захід представлено 120 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, плетіння з соломки, гончарство та 

художня кераміка, народна іграшка, художнє в’язання гачком, тістопластика, 

бісероплетіння, декоративний розпис та народний живопис, графіка, живопис  

та інші техніки виконання. 

У  виставці-конкурсі  взяли  участь  вихованці  гуртків закладів   освіти  

Горохівського, Ратнівського, Маневицького, Локачинського, Рожищенського 

районів, Ківерцівської, Любомльської, Старовижівської ОТГ,  Колківської 

селищної ради Маневицького району, Павлівської сільської ради, міст 

Нововолинська, Володимира-Волинського, Ковеля, Луцька. 

           Високого   рівня   в    мистецькій    творчості   досягли вихованці гуртків 

закладів освіти Локачинського, Маневицького районів, Ківерцівської ОТГ,  міст 

Луцька, Ковеля.         

         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: 

- Бонюка Андрія, вихованця гуртка «Академічний рисунок» 

Локачинського районного Будинку школяра, за роботу «Дума про кіборга»; 

- Бульчук Любов, вихованку гуртка  «Чарівна голка» комунального 

закладу «Луцька ЗОШ I-III ступенів № 13 Луцької міської ради», за роботу 

«Генетичний спадок волинської панни»; 

- Вілігурську Анну, вихованку студії флористики «Арт-мікс» 

Ківерцівського центру позашкільної освіти, за роботу «Писанкове диво»; 

- Вірун Юлію, вихованку гуртка  «Рукоділля» комунального закладу  

«Луцький НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської 

ради», за роботу «Волинські піснеспіви»; 

- Власік Софію,  вихованку гуртка  «Крій та шиття» Маневицького 

районного Центру творчості дітей та юнацтва, за роботу «Щур-джентльмен»; 

- Гучук Анастасію, вихованку гуртка  «Етнолялька» Локачинського 

районного Будинку школяра, за роботу «Родина»; 

- Денисюк Кіру, Ахмедову Сабіну, вихованок гуртка  «Бісероплетіння» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради, за роботу «На лозі, росою вмиті, зріли грона соковиті»; 

- Дубась Анастасію, вихованку гуртка  «Образотворче мистецтво» 

Володимир-Волинського центру позашкільної освіти за роботу «Багряні квіти»;  

- Жегестовську Надію, вихованку гуртка «Основи дизайну» 

комунального закладу «Луцький міський ЦНТТУМ Луцької міської ради», за 

роботу «Волинська Ружа»;  

- Кухарець Яну, вихованку зразкової школи художніх ремесел 

«Полісяночка» Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва, за 

роботу «Мереживні візерунки»; 

- Мельник Софію, вихованку  зразкової художньої студії «Чарівна 

палітра»  Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва, за 

роботу «Літні квіти»; 

- Мохнар Надію, вихованку студії флористики «Арт-мікс» 

Ківерцівського центру позашкільної освіти, за роботу «З Україною у серці!»; 

- Остап’юк Софію, вихованку гуртка «Абетка дизайнера» комунального 

закладу «Луцька ЗОШ I-III ступенів № 23 Луцької міської ради», за роботу 

«Родинний оберіг»; 

- Полякова Романа, вихованця гуртка «Гончарство» Локачинського 

районного Будинку школяра, за роботу «Стежина до рідного Будинку 

школяра»; 

- Романюк Катерину, Тимошик Діану, вихованок гуртка «Фантазія» 

закладу загальної середньої освіти  «Ліцей № 11 м. Ковеля», за роботу 

«Прадавні наші шви»; 

- Шатунову Ангеліну, вихованку зразкової студії образотворчого та 



декоративного мистецтва «Художній дивосвіт» Рожищенського будинку 

дитячої творчості, за роботу «Сім’я»; 

- Цибеня Романа, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

комунального закладу позашкільної освіти «Старовижівський центр дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Олень»; 

- Шевчук Мілену, вихованку гуртка «Веселе тісто» Локачинського 

районного Будинку школяра, за роботу «Крила матері»; 

за зайняте ІI місце: 

          - Дудик Дарію, вихованку гуртка  «Образотворче мистецтво» Володимир-

Волинського центру позашкільної освіти, за роботу «Сонячна українка»; 

- Смик Юлію, вихованку гуртка  «Народні ремесла» комунального 

закладу «Луцька ЗОШ I-II ступенів № 11-колегіум Луцької міської ради», за 

роботу «Мелодія рідного краю»; 

-  Савчук Юлію,  вихованку   гуртка    «Умілі руки»    ЗОШ I-III   ступенів 

с. Гораймівка Маневицького району, за роботу «Барви осені»; 

- Сесик Христину, вихованку гуртка  «Моделювання іграшок-сувенірів» 

комунального закладу позашкільної освіти «Старовижівський центр дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «П’ятиручка»; 

- Тищук Ірину, вихованку гуртка  «Художні вироби із шкіри» Центру 

позашкільної освіти м. Володимира-Волинського, за роботу «Квіти»;  

- Шатунову Ангеліну, вихованку  зразкової студії образотворчого та 

декоративного мистецтва «Художній дивосвіт» Рожищенського будинку 

дитячої творчості, за роботу «Моя вулиця»; 

- Швець Софію, вихованку народної студії образотворчого мистецтва 

«Етюд» комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської 

міської ради», за роботу «Осінні барви»; 

- Якимчука Єгора, вихованця гуртка «Паперопластика» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти, за роботу «Син Божий народився»; 

          за зайняте III місце: 

- Бурлакову  Віру, вихованку  гуртка  «Дивосвіт»  комунального  закладу 

«Луцький НВК ЗОШ I-III ступенів № 22-ліцей Луцької міської ради», за роботу 

«Там мури замку та мовчунки-башти про Любарта пильнують таємницю…»; 

- Воронюк Іванну, вихованку зразкової художньої студії «Палітра» 

Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради 

Маневицького району, за роботу «Мудра сова»; 

- Гурську Марію, вихованку гуртка  «Палітра» Ратнівського районного  

центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «В очікуванні»; 

- Кантуру Наталію, вихованку студії декоративно-прикладного 

мистецтва «Дивосвіт» Маневицького районного Центру творчості дітей та 

юнацтва, за роботу «Мальви біля хати»; 

- Редько Юлію, Зелінську Інну, вихованок  студії декоративно-

прикладного мистецтва «Дитячий вернісаж» Маневицького районного Центру 

творчості дітей та юнацтва,  за роботу «Зайці»; 

- Родзь Дарину, вихованку гуртка  «Берестяночка» Локачинського 

районного Будинку школяра, за роботу «Сільський краєвид»; 

- Рожко Лізу, вихованку гуртка «Світ соломки» Локачинського 

районного Будинку школяра, за роботу «Птах-мрійник»; 



- Сидорчук Анастасію, ученицю ЗОШ I-III ступенів імені Героя України 

Володимира Мельника  с. Чорниж Маневицького району, за роботу «А мій 

милий вареничків хоче». 

          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.    Начальникам управлінь освіти міських (міст обласного значення) рад, 

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних 

громад: 

          3.1. Проаналізувати результати обласної виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». 

          3.2. Відзначити     керівників    гуртків   та   студій закладів освіти,  які    

підготували    переможців.  

          3.3. Продовжити роботу щодо залучення учнів, вихованців закладів освіти  

до участі в масових заходах художньо-технічного профілю науково-технічного 

напряму позашкільної освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління Соломіну Т.І. 

 

 

 

 

Начальник управління                  Людмила ПЛАХОТНА 

 

 

Ігор Стельмащук 712 363 
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