
 
 
 

ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

 Н А К А З  

 

12.01.2017                   смт. Широке                       №7 

 

Про підсумки районних заочних  конкурсів 

юних  літераторів, художників,  

композиторів «Собори наших душ» 

 

 На виконання наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

26.10.2016 №723/0/212-16 «Про організацію та проведення I (міських/районних) та II 

(обласних) етапів конкурсів юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших 

душ», відділу освіти від 28.10.2016 р №494 «Про проведення  I (районного) етапу 

конкурсів  юних літераторів, художників, композиторів  «Собори наших душ», з метою 

піднесення рівня національно-патріотичного  виховання дітей та учнівської молоді 

засобами літератури, музики та    образотворчого мистецтва, виявлення, розвитку та 

підтримки творчо   обдарованих дітей та учнівської молоді, формування національної 

творчої еліти та з нагоди 85-ої річниці Дніпропетровської області  протягом грудня 2016 

року в загальноосвітніх навчальних закладах району відбувся конкурс юних літераторів, 

художників, композиторів «Собори наших душ», присвячених 25-й річниці Незалежності 

України. 

На районний етап конкурсу  надали роботи учні з 14 навчальних закладів. В 

номінації «юні художники» подано 17 робіт. Активними були учні Широківської СЗШ №2  

-  подано 6 робіт. Найбільше робіт представили учасники першої вікової групи. Відсутні 

роботи учасників третьої вікової групи. 

В номінації «юні літератори» взяли участь 8 учасників. Серед  робіт переважає 

поезія. Змістовні і творчі роботи надали учні Олександрівської СЗШ (вч. Міленко С.В.), 

Калинівської СЗШ (вч. Кісіль М.В..), Тихоставської НСЗШ (вч. Троценко С.М.), 

Запорізької СЗШ (вч. Миценко В.М.), Андріївської СЗШ (вч. Ярмолич С.М.)  У номінації 

«юний художник» журі відзначило високий рівень робіт учнів Широківської СЗШ №2 

(вч.Аненко Л.Г.), Широківської СЗШ №1 (вч. Голобородько Р.В.) і Водянської СЗШ 

(Прокопець Т.В.).   

Жодної роботи не надійшло у номінації «Юні композитори».  

Відповідно до протоколу засідання журі районного конкурсу юних літераторів, 

художників та композиторів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями районного конкурсу юних літераторів, художників, 

композиторів «Собори наших душ» у номінації «Юні художники»: 

     у першій віковій категорії ( 7 - 11 років): 

I місце  -    Кравчук  Юлія  (Широківська СЗШ №2);     



II місце  - Єременко Аліна (Широківська СЗШ №1);  

ІІІ місце – Шатрай Аліна (Водянська СЗШ)       

          у другій віковій категорії( 11-15 років): 

       I місце  - Красуля Богдан (Широківська  СЗШ №2); 

       II місце  - Коростильова Анастасія  (Широківська СЗШ); 

2. Визнати переможцями районного конкурсу юних літераторів, художників, 

композиторів «Собори наших душ» у номінації «Юні літератори»: 

у першій віковій категорії( 7 - 10 років): 

I місце  -    Троцик Каріна  (Олександрівська  СЗШ);   

у  другій віковій категорії( 11-14 років): 

       I місце   розділили  Троценко Діана  (Тихоставська НСЗШ), Ужаловська Лілія 

(Калинівська СЗШ); 

       II місце  - – Кафтан Володимир  (Червонівська НСЗШ). 

       III місце – Чернявська Оксана (Запорізька СЗШ).  

у   третій віковій категорії (15-18 років): 

       I місце  -  Рябініна Анна  (Запорізька  СЗШ). 

       ІІ місце – Гардаш Анастасія (Андріївська СЗШ) 

       ІІІ місце – Бостон Ангеліна (Новоселівська СЗШ)    

3.  Роботи переможців районного конкурсу юних літераторів, художників, композиторів 

«Собори наших душ» надати для участі в обласному етапі Конкурсу. 

4.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста РМК Лисенко Т.В. 

 

 

 

    Начальник відділу освіти                                               О.М.ЛОХАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


