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Про підсумки обласного конкурсу  

малюнків на військово-патріотичну 

тематику «За нашу свободу» 

(онлайн формат) 

 

                                     

 

На виконання  наказу  управління  освіти  і  науки  облдержадміністрації   

від  27 вересня 2022 року № 206  «Про організацію та   проведення обласного 

конкурсу малюнків на військово-патріотичну тематику «За нашу свободу» та  з 

метою  виховання патріотів, громадян правової, демократичної держави, 

розвитку гуртків патріотичного спрямування, сприяння реалізації творчих 

досягнень вихованців протягом  жовтня  2022 року проведено у форматі онлайн 

обласний конкурс малюнків на військово-патріотичну тематику «За нашу 

свободу».  

На захід представлено 252 роботи з образотворчого мистецтва в 

номінаціях живопис, графіка. 

У конкурсі  взяли  участь  вихованці  гуртків  закладів   освіти 

Володимирського (Затурцівська, Іваничівська, Локачинська, Нововолинська, 

Павлівська, Устилузька ТГ), Камінь-Каширського (Камінь-Каширська, 

Любешівська, Маневицька, Сошичненська ТГ),  Ковельського (Вишнівська, 

Ковельська, Любомльська, Ратнівська, Сереховичівська, Смідинська, 

Старовижівська, Турійська, Шацька ТГ), Луцького (Берестечківська, 

Боратинська, Городищенська, Горохівська, Ківерцівська, Колківська, Луцька, 

Мар’янівська, Підгайцівська, Рожищенська ТГ) районів. 

 Всього подано 46 заявок на участь в обласному конкурсі «За нашу 

свободу» від територіальних громад області. 

Високого рівня у мистецькій творчості досягли вихованці гуртків закладів 

освіти Камінь-Каширської, Любешівської, Сошичненської, Нововолинської, 

Устилузької, Ковельської, Шацької, Луцької, Підгайцівської, Рожищенської 

територіальних громад. 

 

 

 



 

На підставі рішення членів журі  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласного конкурсу малюнків на військово-

патріотичну тематику «За нашу свободу», нагородити дипломами управління 

освіти і науки облдержадміністрації  

          за зайняте I місце: 

- Кучерук Дарину, вихованку зразкової студії образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Художній дивосвіт» комунального 

закладу позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» за 

роботи «…І зійде сонце Перемоги», «З нами Бог і з нами Україна!», «Меч у 

долоні, рішучість в очах, ти - обраний свого народу»; 

- Качор Маргариту, вихованку зразкової студії образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Художній дивосвіт» комунального 

закладу позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» за 

роботу «В думках, в руках і в серці Україна»; 

- Яковчук Софію, вихованку зразкової студії образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Художній дивосвіт» комунального 

закладу позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» за 

роботу «Загояться рани, розчиниться кров, побачиш мене ще квітучою знов»; 

- Гнатюк Анастасію, ученицю Угринівського ліцею Городищенської 

сільської ради Луцького району, за роботу «Молитва за мир»; 

- Стасюка Іллю, вихованця зразкового гуртка образотворчого 

мистецтва комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської 

ради», за роботу «Наш воїн»; 

- Ткачук Валерію, вихованку зразкового гуртка образотворчого 

мистецтва комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської 

ради», за роботу «Наш герой»; 

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

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

ради, за роботу «Незламні»; 

- Гноянець Марію, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» опорного 

закладу загальної середньої освіти «Камінь-Каширський ліцей» №1 імені 

Євгена Шабліовського» Камінь-Каширської міської ради, за роботу «Україна 

нескорена»; 

- Кручик Вікторію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

закладу загальної середньої освіти «Полицівський ліцей» Камінь-Каширської 

міської ради, за роботу «Як посмів ти, супостате …»; 

- Тимчук Марію, вихованку гуртка «Барвистий світ батика» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Локачинської селищної ради, за роботу 

«Козацькому роду нема переводу»; 

-  Будь Софію, ученицю Нововолинського ліцею № 8 Нововолинської 

міської ради, за роботу «Ми хочемо жити»; 

- Шульженко Анну, ученицю Гаразджанської гімназії Підгайцівської 

сільської ради Луцького району, за роботу «Розквітла свобода»; 

 

 



 

- Процик Анну, вихованку гуртка «Юний художник» опорного 

закладу загальної середньої освіти «Сошичненський ліцей»  Сошичненської 

сільської ради, за роботу «Незламна»; 

- Терету Юрія,  учня   опорного   закладу   загальної  середньої освіти  

І-ІІІ ступенів «Шацький ліцей» Шацької селищної ради Ковельського району, 

за роботу «До перемоги!»; 

- Сидорук Анну, вихованку гуртка «Акварелька» Шацького Будинку 

дитячої та юнацької творчості, за роботу «З вірою в щасливе майбутнє»; 

- Кондратюк Оксану, ученицю Устилузького ліцею Устилузької міської 

ради, за роботу «Герої нашої держави»; 

- Черняк Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради, за роботу «Червона калина»; 

- Мисник Анну, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за роботу «Наш 

захисник»; 

- Жирнову Анну Марію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне 

мистецтво» Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за роботу 

«Незламна»; 

- Пекну Владиславу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради, за роботу «Чарівна мить тиші і 

спокою…»; 

- Савлук Ольгу, ученицю факультативу «Мистецтво» закладу середньої 

освіти № 8 м. Ковеля; 

            за зайняте ІI місце: 

- Міщук Каріну, вихованку зразкового гуртка образотворчого 

мистецтва комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської 

ради», за роботу «Захисниця»; 

- Луцюк Анну, ученицю комунального закладу загальної середньої освіти 

«Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської області», за 

роботу «Ціна свободи»; 

- Нінічук Анастасію, ученицю комунального закладу загальної середньої 

освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської 

області» за роботу «Я в серці маю, те що не вмирає»; 

- Заєць Олександру, ученицю закладу загальної середньої освіти 

«Підцир’ївський ліцей» Камінь-Каширської міської ради, за роботу «Болить 

душа, яка омита кров’ю»; 

- Дужич Ангеліну, вихованку студії флористики «Арт-мікс» 

Ківерцівського центру позашкільної освіти, за роботу «Вільна»; 

- Корецьку Софію, вихованку гуртка «Юний художник» ліцею               

№ 13 м. Ковеля, за роботу «Ми – українці: честь і слава незламним!»; 

- Луцюк Катерину, вихованку гуртка «Яскрава палітра» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Локачинської селищної ради, за роботу «Крик 

душі»; 

- Мулік Катерину, вихованку зразкового художнього колективу 

гуртка образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» закладу позашкільної 

освіти «Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка», за роботу 

«Буде тобі, враже!»; 

 



 

- Медвідь Наталію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» закладу позашкільної освіти 

«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка», за роботу «Ти все 

здолаєш, моя рідна Україно!»;  

- Ліщук Дарину, ученицю Нововолинського ліцею № 8 Нововолинської 

міської ради, за роботу «Втрачене дитинство»; 

- Мельничука Артема, учня Грядівського ліцею Нововолинської міської 

ради, за роботу «Незламний»; 

- Пилипенка Даниїла, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Я 

повернусь зі свободою»; 

- Андрусяк Камілу, ученицю Нововолинського міжшкільного ресурсного 

центру Нововолинської міської ради та ліцею № 5, за роботу «Чужого не 

хочемо, свого не віддамо!»; 

- Макарук Єлизавету, ученицю Нововолинського міжшкільного 

ресурсного центру Нововолинської міської ради та ліцею № 4, за роботу «Шлях 

до перемоги»; 

- Шлапак Богдану, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

 Гімназії с. Трубки   –  філії Павлівського ліцею Павлівської сільської ради, за 

роботу «Свобода ціною Життя»; 

- Шевчук Анну, ученицю Пальченської гімназії Підгайцівської сільської 

ради Луцького району, за роботу «Боремося за свободу»; 

- Ойцюсь Анастасію, ученицю Звірівської гімназії Підгайцівської 

сільської ради Луцького району, за роботу «Незламна Україна»; 

- Рудуся Артема, учня  комунального закладу загальної середньої освіти 

«Рожищенський ліцей № 4» Рожищенської міської ради Луцького району, за 

роботу  «Два погляди на світ»; 

- Остапюк Дарину, Присяжнюк Анастасію, Бубнюк Емілію, учениць 

комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей № 4» 

Рожищенської міської ради Луцького району, за роботу «Українська сучасна 

Мадонна очима дитини»; 

- Заєць Даяну, вихованку зразкової студії «Дивосвіт» комунального 

закладу «Центр музично – естетичної освіти школярів» Берестечківської 

міської ради, за роботу «Благословляла Мати»; 

- Андрусь Тетяну, ученицю ліцею с. Качин Сошичненської сільської 

ради, за роботу «Найрідніший куточок»; 

- Прокопчука Василя, вихованця гуртка «Юний художник» опорного 

закладу загальної середньої освіти «Сошичненський ліцей» Сошичненської 

сільської ради, за роботу «Охоронець неба»; 

- Кух Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Любешівської селищної ради, за роботу 

«Дякуємо ЗСУ за наші спокійні сни»; 

- Михальчук Анну, ученицю закладу загальної середньої освіти 

«Березичівський ліцей» Любешівської селищної ради, за роботу «За нашу 

свободу»;  

- Книш Софію, ученицю комунального закладу «Устилузька дитяча 

школа мистецтв-музей-садиба Ігоря Стравінського Устилузької міської ради», 

за роботу «Солдат»; 



 

- Сіліч Ангеліну, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за роботу «Мирна 

Україна - щаслива дитина»; 

          за зайняте III місце: 

- Новосад Анну, вихованку гуртка «Юний художник» Горохівського 

ліцею №1 ім. І.Я.Франка Горохівської міської ради Луцького району, за роботу 

«Незалежність підіймає на крила»; 

 - Кишко Вероніку, вихованку зразкового гуртка образотворчого 

мистецтва комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської 

ради», за роботи «Україна в надійних руках», «Чуйне серце»; 

- Царик Уляну, ученицю закладу загальної середньої освіти  

«Видричівський ліцей» Камінь-Каширської міської ради, за роботу «На варті 

нашої свободи»; 

-  Матвійчук Наталію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» закладу 

загальної середньої освіти «Великоглушанський ліцей» Камінь-Каширської 

міської ради, за роботу «Разом до перемоги»; 

- Долгу Вікторію, вихованку гуртка «Художній дизайн» закладу загальної 

середньої освіти «Ліцей № 7 м. Ковеля», за роботу «У центрі уваги»; 

- Демчук Анастасію, вихованку зразкової художньої студії «Чарівна 

палітра» Маневицького центру творчості дітей та юнацтва, за роботу «Терпи, 

терпи…»; 

- Веремчука Андрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Нововолинського ліцею № 2 Нововолинської міської ради, за роботу 

«Козацькому роду нема переводу!»; 

- Ткачук Анну, ученицю Нововолинського ліцею № 5 Нововолинської 

міської ради, за роботу «Мрія кожного українця!»; 

- Олексюк Кіру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Бо я – 

Україна»; 

- Андросюк Богдану, ученицю Воротнівської гімназії Підгайцівської 

сільської ради Луцького району, за роботу «Ангели охоронці»; 

- Феш Меланію, ученицю Гаразджанської гімназії Підгайцівської 

сільської ради Луцького району, за роботу «На крилах перемоги»; 

- Миронюк Катерину, вихованку гуртка «Юний художник» Ратнівського 

центру дитячої та юнацької творчості Ратнівської селищної ради, за роботу 

«Дитяча молитва»; 

- учнів 8-А класу комунального закладу загальної середньої освіти 

«Рожищенський ліцей № 4» Рожищенської міської ради Луцького району, за 

колективну роботу «Два світи»; 

- Зелінську Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Рожищенський 

ліцей № 3» Рожищенської міської ради Луцького району, за роботу «Янгол-

охоронець»; 

- Крилова - Власенка Олега, учня опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів «Шацький ліцей» Шацької селищної ради Ковельського 

району, за роботу «Сонячний день Перемоги!»; 

 

 



- Чубейко Дарину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Любешівської селищної ради, за роботу «Мій дім 

під надійним Покровом»; 

- Бас Єлизавету, ученицю факультативу «Прекрасне навколо нас» закладу 

загальної середньої освіти «Залізницький ліцей ім. І. Пасевича» Любешівської 

селищної ради, за роботу «Сила ЗСУ»; 

- Миколайчук Богдану, вихованку гуртка «Барва» опорного закладу 

«Турійський ліцей» Турійської селищної ради Ковельського району, за роботу 

«Герої України»; 

- Беднарчук Анастасію, ученицю Зорянської гімназії Устилузької міської 

ради, за роботу «Захисник»; 

- Матіюк Вікторію, ученицю Гаразджанської гімназії Підгайцівської 

сільської ради Луцького району, за роботу «Під надійним захистом».  

2. Нагородити грамотами управління освіти і науки  облдержадміністрації 

за активну участь в обласному конкурсі малюнків на військово-патріотичну 

тематику «За нашу свободу»:  

-  Іванілову Катерину, вихованку гуртка мистецтва «Етюд» комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради»; 

- Зінчук Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Нововолинського ліцею № 2 Нововолинської міської ради; 

- Орхан Едже, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

- Корець Анастасію, ученицю опорного закладу загальної середньої 

освіти «Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради; 

- Кучірку Мар’яну, ученицю комунального закладу загальної середньої 

освіти «Рожищенський ліцей № 4» Рожищенської районної ради; 

- Заляєва Романа, вихованця гуртка «Юний  художник» ліцею                   

№ 13 м. Ковеля; 

- Климюк Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Горохів Горохівської міської ради Луцького 

району;  

- Карповича Артема, учня Римачівського ліцею Вишнівської сільської 

ради; 

- Рацу Анастасію, ученицю Штунського ліцею Вишнівської сільської 

ради; 

- Калитюк Анастасію, ученицю Римачівського ліцею Вишнівської 

сільської ради; 

- Кілюшик Катерину,  учениця комунального закладу загальної середньої 

освіти «Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради». 

 3. Центру  позашкільної освіти Волинської обласної ради (Філіпчук О.Р.) 

роботи переможців обласного конкурсу представити на Всеукраїнський 

конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу». 

 4. Керівникам органів управління освітою територіальних громад:  

          4.1. Проаналізувати результати обласного конкурсу малюнків на 

військово-патріотичну тематику «За нашу свободу»; 

          4.2. Відзначити керівників гуртків та студій закладів освіти, які    

підготували переможців;  

 

 



          

  4.3. Продовжити роботу щодо залучення учнів, вихованців закладів 

освіти  до участі у масових заходах художньо-естетичного напряму 

позашкільної освіти. 

5. 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                                         Людмила ПЛАХОТНА 

 
Філіпчук Оксана 712 363 
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