
 

 
 

ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З  

 

27.12.2016                смт. Широке              № 642 

 

Про підсумки участі навчальних  

закладів   району в  

XVI Всеукраїнському конкурсі  

учнівської творчості  під гаслом 

 «Об’єднаймося ж, брати мої» 

 

 На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 17.11.2016 року за № 781 /0/212-16 «Про організацію ІІІ (обласного) етапу 

ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» та відповідно до 

Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого 

спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

культури і мистецтва України, Державного комітету України у справах сім’ї 

та молоді від 29 серпня 2003 року №585/529/875, наказу відділу освіти  №575 

від 01.12.2016 р «Про  участь навчальних закладів  Широківського району в 

XVI Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості  під гаслом 

 «Об’єднаймося ж, брати мої»  з 01 по 25 грудня  2016 року проходив 

районний етап  ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» в номінаціях «література» та «історія 

України і державотворення», присвячений 100-річчю утворення Української 

Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки.  

В конкурсі взяли участь п’ять навчальних закладів району : в номінації 

«література»  -  Червонівська СЗШ (Кафтан В.), Окександрійська НСЗШ 

(Мельник С.);  в  номінації «історія України та державотворення» - 

Зеленобалківська СЗШ (Літвінчук А.), Широківська СЗШ №1  (Алхімова Д. 

та Панченко В.),  Благодатнівська СЗШ (Невінчаний А.).   

За результатами підведення підсумків журі відзначило, що роботи в 

номінації «історія України та державотворення»  мають історичну цінність, 

містять матеріал, який доцільно використовувати на уроках історії України. 

Але роботи учнів Благодатнівської СЗШ  та Зеленобалківської СЗШ  не 

відповідають вимогам положення, згідно якого робота повинна містити 

матеріал   становлення української держави початку ХХ століття. 

 Роботи в номінації «література» потребують доопрацювання.   



 Враховуючи зазначене вище, 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Визнати переможцями  районного етапу  XVI  Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості  під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» в 

номінації «історія України та державотворення»: 

І місце    –  Алхімову Дарину та Панченко Вікторію (Широківська СЗШ №1); 

ІІ місце  -  Невінчаного  Антона  (Благодатнівська СЗШ); 

ІІІ місце  -  Літвінчук Аліну (Зеленобалківська СЗШ); 

в номінації «література»: 

І місце -  відсутнє; 

ІІ місце – Кафтан Володимира (Червонівська НСЗШ); 

ІІІ місце  -  Мельник Світлану (Олександрійська НСЗШ). 

2. Роботи, які зайняли призові місця, надати для участі в обласному 

етапі ХVІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості. 

3.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста РМК 

Лисенко Т.В. 

 

 

 

Начальник відділу освіти     О.М.ЛОХАЧ 

 

 

 


