
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ  

 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від   12.01.22р.                                              № 13 

 

 

 

Про підсумки проведення ІІ етапу 

 ХХІ Всеукраїнського  

конкурсу учнівської творчості 

 

 

Відповідно  до Указу Президента України від 22.03.2002р. №284/2002 

про “ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості ”, листа міністерства 

освіти і науки України від 09.11.2021р. № 1/9299-21 “ Про проведення ХХІ 

всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,  наказу департаменту освіти і 

науки та молодіжної політики від 21.12.21р. №408 “ Про проведення ХХІ 

всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ”,  Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради від. 13.12. 2021р. № 680 Про 

проведення І-ІІ етапів ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

12.01.2022р. проведено ІІ (міський) етап ХХІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості на тему “ За ради честі,миру і майбутнього України ” 

номінаціях “ Історія України і державотворення ”  та “ Література ” . У 

конкурсі брало участь 5 здобувачів освіти і 6 закладів загальної середньої 

освіти. Беручи до уваги рішення журі конкурс проводився з метою пошуку, 

підтримки й розвиту творчого потенціалу обдарованої молоді. 

 

НАКАЗУЮ: 

           

1. Визнати переможцями ІІ етапу ХХІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості:  

1.1. У номінації “ Історія України і державотворення ” :  

     - 1 місце роботу “ Василь Шеремет: Осягнення й ушанування подвигу 

Героя Небесної Сотні ” Дениса Мельничука, учня 9 класу Ліцею №25 Івано-

Франківської міської ради; 



     - 2 місце роботу “ Григорій Семанишин патріот України ”  Дарини 

Тимощук Учениці 11 класу Ліцею №5 Івано-Франківської міської ради; 

  1.2. У номінації “ Література ” : 

 - 1 місце роботу “ За покликом серця (згорточок теплих листів) ” 

Анастасію Дмитрук учениці 5 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-

Франківської міської ради; 

-  2 місце роботу “ Наша Ідентичність ” Дениса Мельничука Учень 9 

класу Ліцею №25 Івано-Франківської міської ради; 

-  3 місце роботу “ Боротьба за Україну ”  Ілони Кукурудз учениці 10 

класу ліцею №20 Івано-Франківської міської ради; 

2. Нагородити Дипломами Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради переможців конкурсу: 

2.1. У номінації “ Історія України і державотворення ” :  

     -1 місце роботу “ Василь Шеремет: Осягнення й ушанування подвигу 

Героя Небесної Сотні ” Дениса Мельничука, учня 9 класу ліцею №25 Івано-

Франківської міської ради; 

     -2 місце роботу “ Григорій Семанишин патріот України ” Дарини 

Тимощук учениці 11 класу ліцею №5 Івано-Франківської міської ради; 

2.2. У номінації “Література” : 

 - 1 місце роботу “ За покликом серця (згорточок теплих листів) ” 

Анастасію Дмитрук учениці 5 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-

Франківської міської ради; 

-  2 місце роботу “ Наша Ідентичність ” Дениса Мельничука Учень 9 

класу Ліцею №25 Івано-Франківської міської ради; 

-   3 місце роботу “ Боротьба за Україну ”  Ілони Кукурудз учениці 10 

класу Ліцею №20 Івано-Франківської міської ради; 

3. Нагородити Грамотами Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради за підготовку переможців: 



-  Фундитус Руслану Паньківну, вчителя історії України та 

правознавства ліцею №25 Івано-Франківської міської ради,  у номінації 

“Історія України і державотворення”;  

 - Токарук Світлану Іванівну, вчителя історії України ліцею №5 Івано-

Франківської міської ради у номінації “Історія України і державотворення”; 

- Грицишин Марію Іванівну, учителя української літератури ліцею 

імені Миколи Сабата у номінації “ Література ”; 

 - Гвоздецьку Катерину Володимирівна, учителя української мови та 

літератури ліцею №25 Івано-Франківської міської ради у номінації 

“Література ”; 

-  Гурову Оксану Андріївну, учителя української мови та літератури 

ліцею №20 Івано-Франківської міської ради у номінації “Література”   

4. Затвердити звіт про проведення ІІ етапу конкурсу (Додаток 1) 

5. Подати до 15.01.22р. в Івано-Франківський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти на паперових носіях звіт про проведення 

ІІ етапу та роботи переможців для участі у ІІІ етапі конкурсу: 

5.1. У номінації “ Історія України і державотворення ” :  

     - роботу “Василь Шеремет: Осягнення й ушанування подвигу Героя 

Небесної Сотні” Дениса Мельничука, учня 9 класу ліцею №25 Івано-

Франківської міської ради; 

     - роботу “ Григорій Семанишин патріот України ”  Дарини Тимощук 

Учениці 11 класу Ліцею №5 Івано-Франківської міської ради; 

5.2 У номінації “Література” : 

 -  роботу “За покликом серця (згорточок теплих листів) ” Анастасію 

Дмитрук учениці 5 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської 

міської ради; 

-  роботу “ Наша Ідентичність ” Дениса Мельничука Учень 9 класу 

Ліцею №25 Івано-Франківської міської ради; 

-   роботу “ Боротьба за Україну ”  Ілони Кукурудз учениці 10 класу 

Ліцею №20 Івано-Франківської міської ради; 



6. Керівникам закладів освіти Івано-Франківської міської 

територіальної громади проаналізувати результати участі у конкурсі та 

активізувати роботу щодо залучення учнівської молоді до участі у 

проведенні конкурсів. 

7. Головному спеціалісту Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради Кириченку Т.Б. розмістити на офіційному сайті 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради підсумки 

проведення ІІ етапу конкурсу. 

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

Департаменту освіти та науки Інну Брюховецьку. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки   Ігор МАКСИМЧУК 

 

Т.Кириченко 

0930334280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до наказу 

Департаменту освіти 

та науки від 12.01.22р 

№13 

 

 

 

Звіт про проведення ІІ етапу конкурсу 

 

Відповідно  до указу Президента України від 22.03.2002р. №284/2002 

про “ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості ”, листа міністерства 

освіти і науки України від 09.11.2021р. № 1/9299-21 “ Про проведення ХХІ 

всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,на виконання  наказу 

департаменту освіти і науки та молодіжної політики від 21.12.21р. №408 “ 

Про проведення ХХІ всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ”, на 

виконання Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

від. 13.12. 2021р. № 680 Про проведення І-ІІ етапів ХХІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, 12.01.2022р. проведено ІІ (міський) етап ХХІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості на тему “ За ради честі,миру і 

майбутнього України ” у номінаціях “ Історія України і державотворення ”  

та “ Література ” . У конкурсі брало участь 5 здобувачів освіти і 6 закладів 

загальної середньої освіти: 

 У номінації “ Література ”  

1) Робота “ За покликом серця (згорточок теплих листів) ” Анастасію 

Дмитрук учениці 5 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської 

міської ради, керівник  Грицишин Марія Іванівна, учителя української 

літератури Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради. 

2)  Робота “ Наша Ідентичність ” Дениса Мельничука Учень 9 класу 

Ліцею №25 Івано-Франківської міської ради, керівник  Гвоздецька Катерина 

Володимирівна, учитель української мови та літератури ліцею №25 Івано-

Франківської міської ради. 

3) Робота “ Боротьба за Україну ”  Ілони Кукурудз учениці 10 класу 

Ліцею №20 Івано-Франківської міської ради, керівник  Гурова Оксана 

Андріївна, учитель української мови та літератури ліцею №20 Івано-

Франківської міської ради. 

4) Робота “Проза. Заради миру, честі,майбутнього України” Личагіної 

Лідії учениці 9 класу ліцею №13 Івано-Франківської міської ради, керівник 

Равлюк Віра Михайлівна, учитель української мови та літератури ліцею №13 

Івано-Франківської міської ради. 



5) Робота “ За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ” Білан 

Ольги  учениці 10 класу ліцей №16 Івано-Франківської міської ради, керівник 

Горін Оксана Михайлівна учитель української мови та літератури. 

У номінації “ Історія України і державотворення ” 

1) Робота “ Василь Шеремет: Осягнення й ушанування подвигу Героя 

Небесної Сотні ” Дениса Мельничука, учня 9 класу ліцею №25 Івано-

Франківської міської ради, керівник Фундитус Руслана Паньківна, вчитель 

історії України та правознавства ліцею №25 Івано-Франківської міської ради. 

2)  2 місце робота “ Григорій Семанишин патріот України ” Дарини 

Тимощук учениці 11 класу ліцею №5 Івано-Франківської міської ради, 

керівник Токарук Світлана Іванівна, вчитель історії України ліцею №5 Івано-

Франківської міської ради. 

Члени журі відзначили що учасники конкурсу творчо підійшли до 

збору пошукових матеріалів та опису проявленого героїзму учасниками 

бойових операцій у зоні проведення АТО-ООС. 

Учні вдало провели паралелі між подвигами Українських Січових 

Стрільців, захисників Крут із сучасними добровольцями які стали на захист 

територіальної цілісності та незалежності України у новітній російсько-

українській війні 2014-2022р. відрадним є те що учні у своїх роботах 

звернули увагу на конкретних осіб, мешканців Івано-Франківська та 

Прикарпаття, які не роздумуючи віддали своє життя за ради майбутнього 

рідної держави і зупинили просування окупантів на територію України. 

Дитячі літературні есе були присвячені усім захисникам України, які 

захищають у наш час мир та спокій мешканців України. 

За результатами підсумкових протоколів журі переможцями визнано: 

У номінації “ Література ” : 

1) Робота “ За покликом серця (згорточок теплих листів) ” Анастасію 

Дмитрук учениці 5 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської 

міської ради, керівник  Грицишин Марія Іванівна, учителя української 

літератури Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради. 

2)  Робота “ Наша Ідентичність ” Дениса Мельничука Учень 9 класу 

Ліцею №25 Івано-Франківської міської ради, керівник  Гвоздецька Катерина 

Володимирівна, учитель української мови та літератури ліцею №25 Івано-

Франківської міської ради. 

3) Робота “ Боротьба за Україну ”  Ілони Кукурудз учениці 10 класу 

Ліцею №20 Івано-Франківської міської ради, керівник  Гурова Оксана 

Андріївна, учитель української мови та літератури ліцею №20 Івано-

Франківської міської ради. 

У номінації “ Історія України і державотворення ” : 

1) Робота “ Василь Шеремет: Осягнення й ушанування подвигу Героя 

Небесної Сотні ” Дениса Мельничука, учня 9 класу ліцею №25 Івано-

Франківської міської ради, керівник Фундитус Руслана Паньківна, вчитель 

історії України та правознавства ліцею №25 Івано-Франківської міської ради. 

2)  2 місце робота “ Григорій Семанишин патріот України ” Дарини 

Тимощук учениці 11 класу ліцею №5 Івано-Франківської міської ради, 



керівник Токарук Світлана Іванівна, вчитель історії України ліцею №5 Івано-

Франківської міської ради. 

 

 

 

Для участі у ІІІ етапі ХХІ Всеукраїнського  

конкурсу учнівської творчості вирішено подати такі роботи: 

 

У номінації “ Література ”  

1) Робота “ За покликом серця (згорточок теплих листів) ” Анастасію 

Дмитрук учениці 5 класу Ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської 

міської ради, керівник  Грицишин Марія Іванівна, учителя української 

літератури Ліцею імені Миколи Сабата 

2)  Робота “ Наша Ідентичність ” Дениса Мельничука Учень 9 класу 

Ліцею №25 Івано-Франківської міської ради, керівник  Гвоздецька Катерина 

Володимирівна, учитель української мови та літератури ліцею №25 Івано-

Франківської міської ради 

3) Робота “ Боротьба за Україну ”  Ілони Кукурудз учениці 10 класу 

Ліцею №20 Івано-Франківської міської ради, керівник  Гурова Оксана 

Андріївна, учитель української мови та літератури ліцею №20 Івано-

Франківської міської ради 

У номінації “ Історія України і державотворення ” 

1) Робота “ Василь Шеремет: Осягнення й ушанування подвигу Героя 

Небесної Сотні ” Дениса Мельничука, учня 9 класу ліцею №25 Івано-

Франківської міської ради, керівник Фундитус Руслана Паньківна, вчитель 

історії України та правознавства ліцею №25 Івано-Франківської міської ради 

2)  2 місце робота “ Григорій Семанишин патріот України ” Дарини 

Тимощук учениці 11 класу ліцею №5 Івано-Франківської міської ради, 

керівник Токарук Світлана Іванівна, вчитель історії України ліцею №5 Івано-

Франківської міської ради 

 

Беручи до уваги рішення журі конкурс проводився з метою пошуку, 

підтримки й розвиту творчого потенціалу обдарованої молоді. 
 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки   Ігор МАКСИМЧУК 

 

Т.Кириченко 

0930334280 


