
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З

Р'Р 2019 року м. Чернігів № с/сО

Про підсумки обласного 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу творчості дітей та 
учнівської молоді «За нашу свободу»

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 19.04.2019 №142 «Про проведення обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді “За 
нашу свободу”», плану роботи Чернігівського обласного Палацу дітей та 
юнацтва, з метою виховання патріотів, громадян правової* демократичної [ 
держави у квітні-травні 2019 року проведено обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» (далі -  
конкурс).

Відповідно до умов проведення конкурсу, на підставі рішення журі 
н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями та нагородити дипломами:
1.1. У розділі поезія (вірші) на тему «Листи на фронт».
Вікова категорія 7-10 років:

I місце
Смовського Максима, вихованця гуртка «Диво калинове» Остерської 

ЗОШ І-ІІІ ст. імені Ю. Збанацького, за роботу «В листі ні слова, татко, про 
війну», керівник І. Смовська;

II місце
Панченко Єву, вихованку гуртка «Декор» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Срібнянської селищної ради, за роботу «Тобі, солдате», керівник
І. Панченко;

Подоляк Марічку, здобувача освіти Семенівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ст. №1 Семенівської міської ради, за роботу «Слава 
воїну АТО», керівник Т.Котляр;

III місце
Зорко Марію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Сновської міської ради, за роботу «Захиснику моєї країни», керівник 
О. Скотаренко.



Вікова категорія 11-14 років:
I місце

Корж Аліну, здобувана освіти Новгород-Сіверської гімназії №1 імені 
Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради, за роботу «Повертайся, 
будь-ласка, живим...», керівник Г. Радковець;

Марініну Вікторію, вихованку гуртка «Мистецтво слова» районного 
Будинку школяра Прилуцької районної ради, за роботу «Лист до 
найріднішого», керівник М. Шматко;

II місце
Бойко Вікторію, здобувана освіти Орлівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дитячий садок» Новгород- 
Сіверської районної ради, за роботу «Ми часто чули про війну», керівник 
М. Полегенько;

III місце
Полєщука Владислава, здобувана освіти Семенівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 Семенівської міської ради, за роботу 
«Ода солдатові», керівник С. Полєщук.

Вікова категорія 15-18 років:
I місце

Огієнка Юрія, вихованця гуртка «Парламент дітей Коропщини 
Коропської ОТГ» комунального закладу позашкільної освіти «Коропський 
центр дитячої та юнацької творчості» Коропської селищної ради, за роботу 
«Ми віримо щиро в святу перемогу...», керівник О. Мороз;

II місце
Митченок Яну, здобувана освіти Орлівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дитячий садок» Новгород- 
Сіверської районної ради, за роботу «Воїне, здрастуй!», керівник 
А. Петрученко;

III місце
Бугай Руслану, вихованку гуртка «Англійська мова “Золотий лев”» 

Борзнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості, за роботу 
«Журавлі», керівник М. Ганнич.

1.2. У розділі «Образотворче мистецтво».
Вікова категорія 7-10 років:

I місце
Шклярову Ганну, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» 

Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «За 
твоєю спиною нам мирно і тихо», керівник В. Дем'яненко;

II місце
Костенка Олександра, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра 
Чернігівської районної ради Чернігівської області», за роботу «Козак - 
переможець», керівник С. Ненаженко;



III місце
Безгубченко Олександру, вихованку гуртка «Мистецтво слова» 

районного Будинку школяра Прилуцької районної ради, за роботу «Боже, 
бережи Україну!», керівник М. Шматко;

Торіну Софію, вихованку гуртка «Колорит» Центру дитячої та 
юнацької творчості Г ороднянської міської ради, за роботу «Ми 
переможемо», керівник Т. Торіна.

Вікова категорія 11-14 років:
I місце

Семенюка Антона, вихованця «Зразкового художнього колективу» 
образотворчої студіїї «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного 
Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Тримайся, брате!», керівник Е. Красний;

Скрипку Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 
гуртка «Творча майстерня» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва 
Ніжинської міської ради, за роботу «Берегиня -  захисниця», керівник 
Ю. Хоменко;

II місце
Мартиненко Інну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Творча майстерня» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва 
Ніжинської міської ради, за роботу «Дерево війни», керівник Ю. Хоменко;

Яременко Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 
«Творча майстерня» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Ніжинської 
міської ради, за роботу «Свобода дорогою ціною», керівник Ю. Хоменко;

III місце
Олещенко Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

образотворчої студії «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного 
Палацу дітей та юнацтва, за роботу «Свобода дорогою ціною», керівник 
Е. Красний;

Хоменко Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 
«Творча майстерня» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Ніжинської 
міської ради, за роботу «Образи свободи», керівник Ю. Хоменко.

Вікова категорія 15-18 років:
I місце

Немкіну Олену, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 
дитячої та юнацької творчості Городнянської міської ради за роботу «Тато, 
повертайся живим...», керівник Г. Гармаш;

II місце
Отроша Максима, вихованця гуртка «Живопис» комунального закладу 

позашкільної освіти «Коропський Центр дитячої та юнацької творчості» 
Коропської селищної ради, за роботу «За нашу свободу», керівник
А. Квасніков;

III місце
Нестеренко Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва «Палітра» гуртка «Веселка» Центру



творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, за роботу «Повертайся 
додому живим», керівник Л. Сидоренко.

2. Директору Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 
(І. Мельниченко):

2.1. Організувати та здійснити нагородження переможців обласного 
етапу конкурсу.

2.2. Направити роботи, які зайняли призові місця в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 
свободу», для участі у Всеукраїнському етапі конкурсі.

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

3.1. Проаналізувати інформацію щодо результатів проведення 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 
молоді «За нашу свободу».

3.2. Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, 
які підготували переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу».

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

Начал М. КОНОПАЦЬКИЙ



Додаток
до наказу начальника Управління 
освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації 

2019 №

ІНФОРМАЦІЯ
щодо результатів проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу творчості 
дітей та учнівської молоді «За нашу свободу».

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та 
учнівської молоді «За нашу свободу» проводиться щорічно. Основними 
завданнями конкурсу є надання моральної підтримки воїнам ООС, розвиток 
почуття гордості за свій народ, виховання любові до рідного краю, розвиток 
почуття патріотизму та відповідальності за своє майбутнє, підтримка 
талановитих дітей.

Конкурс проводився за двома розділами: «Образотворче мистецтво», 
поезія (вірші) на тему «Листи військовому». У розділі поезія (вірші) на тему 
«Листи військовому», присвячені значущим подіям захисту України, 
надійшло 34 роботи з 13 закладів позашкільної та загальної середньої освіти 
області. Журі вразила громадська позиція дітей та їх «недитяче ставлення» до 
подій, які відбуваються на території нашої держави, викладені у поезіях 
(віршах).

Високий рівень використання художнього слова продемонстрували 
вихованці та здобувані освіти: Борзнянського районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості, Будинку дитячої та юнацької творчості Срібнянської 
селищної ради, комунального закладу позашкільної освіти «Коропський 
центр дитячої та юнацької творчості» Коропської селищної ради, Новгород- 
Сіверської гімназії №1 імені Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської 
ради, Орлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 
І—III ст.-дитячий садок» Новгород-Сіверської районної ради, районного 
Будинку школяра Прилуцької районної ради, Остерської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Остерської міської ради імені Ю. Збанацького, Семенівського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 Семенівської міської ради, 
Центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради .

Члени журі, ретельно ознайомившись із роботами учасників конкурсу, 
зауважили наступне: оформлення робіт і заявок не відповідають вимогам 
конкурсу і термінам подачі ( відсутні прізвища та вік дитини, не вказано ім’я 
по-батькові керівника, контактні телефони; деякі роботи не відповідають 
тематиці, але наповнені громадянсько-патріотичним змістом; в окремих 
роботах концептуально не вірні вірші, кожний рядок має інший розмір, 
відсутні рими, деякі рядки взяті з інтернету, не визначена оригінальність 
думки, низька техніка і наявність граматичних помилок.



У розділі «Образотворче мистецтво» на конкурс надійшло 57 
малюнків з 12 закладів позашкільної та загальної середньої освіти області.

Високим художнім рівнем відзначились образотворчі роботи 
гуртківців комунального закладу позашкільної освіти «Коропський Центр 
дитячої та юнацької творчості» Коропської селищної ради, комунального 
позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської 
районної ради Чернігівської області», Ніжинського Будинку дітей та юнацтва 
Ніжинської міської ради, районного Будинку школяра Прилуцької районної 
ради, Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості, Центру 
дитячої та юнацької творчості Городнянської міської ради, Центру творчості 
дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, Чернігівського обласного Палацу 
дітей та юнацтва.

В. о. директора Палацу Л. БЄЛОГУРА


