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26  2019 року м. Чернігів

Про підсумки обласного
заочного конкурсу «Вогняні історії»
до Дня пам'яті аварії на Чорнобильській АЕС

Відповідно до Плану роботи Чернігівського обласного Палацу дітей та 
юнацтва на 2018-2019 навчальний рік, листа Управління освіти і науки 
Чернігівської облдержадміністрації від 23.01.2019 № 06-14/273 «Про 
проведення обласного заочного конкурсу «Вогняні історії» до Дня пам'яті 
аварії на Чорнобильській АЕС», з метою привернення уваги суспільства, 
насамперед дітей та молоді, до трагічних подій з ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, виховання у підростаючого покоління екологічної культури та 
національно-патріотичної свідомості, у лютому-квітні 2019 року проведено 
обласний заочний конкурс «Вогняні історії» до Дня пам’яті аварії на 
Чорнобильській АЕС.

Відповідно до умов проведення Конкурсу та на підставі рішення журі 
н а к а з у  ю:

1. Нагородити дипломами переможців обласного заочного конкурсу 
дослідницьких робіт «Вогняні історії» до Дня пам'яті аварії на 
Чорнобильській АЕС:

1.1. Номінація екранний жанр «Особиста історія».
Вікова категорія 1 1 - 15  років:

1 місце
Куренну Катерину, вихованку гуртка «Юні музеєзнавці-патріоти» 

Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та 
юнацтва» Деснянської селищної ради, керівник Л. Миронова;

Самборина Івана, здобувана освіти Білоцерківського закладу загальної 
середньої освіти 1-І І ступенів Новобасанської сільської ради Бобровидького 
району, керівник І. Самборин;



II місце
Жмаку Володимира, Артюх Д ар’ю, Артюх Анастасію, вихованців 

екологічного гуртка «Юні дослідники природи» районного Будинку школяра 
Прилуцької районної ради, керівник С. Жмака;

III місце
Таран Вікторію, представника Ради гургківців Холминського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради Корюківського 
району, керівник А. Мель;

Захарченко Єлизавету, здобувана освіти Горбівського закладу загальної 
середньої освіти 1-І 11 ступенів Куликівської селищної ради, керівник І.Кирик.

Вікова категорія 16- 21 рік:
I місце

Оснача Анатолія, вихованця гуртка «Лідер» Куликівського центру 
позашкільної освіти Куликівської селищної ради, керівник JI. Оснач;

II місце
Скляра Євгенія, Васюкевич Анастасію, вихованців гуртка «Юні 

журналісти» Рігікинського районного Центру дитячої та юнацької творчості, 
керівник О. Драгун;

III місце
Назаренка Дмитра, представника дитячо-юнацької адміністрації 

Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, керівник 
М. І Ірокоф’єва.

1.2. Номінація музейний жанр «І Ідкавий експонат».
Вікова категорія 1 1 - 15  років:

I місце
Нагорську Дарину, Жуматій Ангеліну, вихованок гуртка «Юні 

музеєзнавці-гіатріоти» Деснянського позашкільного навчального закладу 
«Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради, керівник 
Л. Миронова;

Ковтуна Артура, вихованця гуртка «Козацькому роду нема переводу» 
комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» Носівської 
міської ради, керівник Я. Чередниченко;

II місце
Скляр Анастасію, здобувана освіти Вересоцького закладу загальної 

середньої освіти 1-ІII ступенів Куликівської селищної ради, керівник 
J1. Науменко;

Койвістову Наталію, здобувана освіти Єалтиково-Дівицького закладу 
загальної середньої освіти 1-111 ступенів Куликівської селищної ради, 
керівник 10. Зел ко;

III місце
Ілляшснко Анастасію, вихованку гуртка «Юний ерудит» 

Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості Талалаївської селищної 
ради, керівник Є. Нужненко;



Коломійця Єгора, здобувана освіти Ковчинського закладу загальної 
середньої освіти 1-І 11 ступенів імені Л.ГІ.Деполович Куликівської селищної 
ради, керівник В. Стеценко.

Вікова категорія 16- 21 рік:
І місце

Жуматій Ангеліну, Соснюк Анастасію, вихованок гуртка «Юні 
музеєзнавці-патріоти» Деснянського позашкільного навчального закладу 
«Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської 
області, керівник Л. Миронова;

II місце
Чалу Юлію, здобувана освіти Дрозді вського закладу загальної 

середньої освіти 1-11 ступенів Куликівської селищної ради, керівник В. Чала.

1.3. Номінація історико-пошуковий жанр «Книга Пам'яті».
Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:

I місце
пошуковий загін «Патріот» гуртка «Юні музеєзнавці-патріоти» 

Деснянського позашкільного навчального закладу «11,ентр творчост і дітей 
та юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської області, керівник 
Л. Миронова;

II місце
Чепурну Катерину, Бондар Карі ну, Федченка Руслана, вихованців 

гуртка «Пізнаємо рідний край» комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Ніжинської районної ради 
Чернігівської області», керівник Н.Сушко;

Петренка Олександра, вихованця гуртка «Клуб спілкування» Будинку 
дитячої та юнацької творчості Срібнянської селищної ради, керівник 
О. Гараць;

III місце
Кандибу Сгора, Кіріченка Олександра, Тарасюка Валентина, Бородія 

Олександра, вихованців гуртка «Юні екскурсоводи» Южненської 
загальноосвітньої школи І-1ІІ ступенів Парафіївської селищної ради, 
керівник А. Васюра;

ГІуленко Аліну, вихованку гуртка «Європейський клуб» Корюківського 
Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради, керівник 
Т. Коваль.

Вікова категорія 16- 21 рік:
І місце

Кузьменко Діану, вихованку гуртка «Пізнай себе» Будинку дитячої та 
юнацької творчості Ічнянської міської ради, керівник Я .Кузьменко;

II місце
Косенко Вікторію, здобувана освіти Вересоцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради, керівник 
Л. Науменко;



III місце
Гончарову Валерію, вихованку гуртка «Сувенірна майстерня» 

комунального позашкільного навчального закладу «Коропський районний 
Центр дитячої та юнацької творчості», керівник Т. Баранова.

2. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

2.1. Проаналізувати інформацію щодо результатів проведення 
обласного заочного конкурсу «Вогняні історії» (додається).

2.2. Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, 
які підготували переможців Конкурсу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИИ



Додаток
до наказу начальника Управління 
освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації
М  т Аш  2019 № лзл______

ІНФОРМАЦІЯ
щодо результатів проведення обласного заочного конкурсу 

«Вогняні історії» до Дня пам’яті аварії на Чорнобильській АЕС

Основною метою обласного заочного конкурсу «Вогняні історії» е 
привернення уваги суспільства, насамперед дітей та молоді, до трагічних 
подій з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, виховання у підростаючого 
покоління екологічної культури та національно-патріотичної свідомості.

До участі у Конкурсі було направлено 52 роботи.
Журі конкурсу відмітило високий рівень підготовки здобувачів освіти 

та зазначило, що велика кількість робіт має дослідницький характер, 
відповідає тематиці конкурсу, відслідковується система роботи. У роботах, 
представлених у віковій категорії 11-15 років, велика роль належить 
керівнику, але водночас продемонстрована креативність самих конкурсантів.

На особливу увагу заслуговують роботи вихованців Деснянського 
позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» 
Деснянської селищної ради, Будинку дитячої та юнацької творчості 
Ічнянської міської ради, Куликівського центру позашкільної освіти 
Куликівської селищної ради, здобувачів освіти Білоцерківського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новобасанської сільської ради.

Разом із тим, не завжди подані роботи відповідали вимогам Положення 
про конкурс, заданій темі. Були відсутні додаткові матеріали про образи 
рятівників-ліквідаторів та їх життєвий шлях, що робить характер конкурсної 
роботи реферативним, а не дослідницьким. На це слід звернути увагу 
керівникам гуртків.

В. о. директора Палацу Л. БЄЛОГУРА
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