
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

від    13.01.2023р.         №  13 

 

Про підсумки проведення міського етапу 

ХХІІ Всеукраїнського конкурсу  

учнівської творчості  

 

 

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

«Про Всеукраїнський конкурсу учнівської творчості», листа Міністерства 

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

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»,  наказу департаменту освіти і 

науки Івано-Франківської облдержадміністрації «Про  проведення  ХХІІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» від , на виконання наказу 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради від 07.12.2022р. 

№ 534 «Про проведення  міського етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості» 10 січня 2023 року проведено міський етап конкурсу. 

Конкурс проводився у 2-х номінаціях: «Історія України та 

державотворення» з метою пошуку, підтримки й розвитку творчого потенціалу 

обдарованої молоді.  

На міський етап конкурсу було подано 24 творчі роботи від 26 здобувачів 

освіти  із 9 закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської 

територіальної громади: Ліцей № 16 (7 робіт), Ліцей № 13 (5), Ліцей № 1 (4), 

Ліцей № 7 (2), Католицький ліцей святого Василія Великого (2), Ліцей № 10 (1), 

Ліцей № 18 (1), Радчанський ліцей (1), Ліцей ім. Миколи Сабата  (1 колективна 

робота вихованців  літературної студії «Весняний поріст»). 

Члени журі відзначили, що переважна більшість учасників конкурсу 

дотримуватись вимог Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської 

творчості. Здобувачі освіти творчо підійшли до розкриття теми «Народ мій є! 

Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!».  

Слід звернути  увагу на те, що жодної роботи не подали на конкурс ряд 

закладів позашкільної та загальної середньої освіти у яких в 2022-2023 

навчальному році за рахунок місцевого бюджету оплачується гурткова робота з 

історичного краєзнавства, художнього слова, літературної майстерності, історії 

рідного краю та України, що свідчить про неналежну роботу керівників гуртків 

щодо пошуку та підтримки обдарованої учнівської молоді, а також про 



нераціональний розподіл годин гурткової роботи у закладі та використання  

бюджетних коштів. Зокрема у ЦПВУМ ім. Степана Бандери (функціонують 

гуртки: літературно-краєзнавчі, історичного краєзнавства, художнього слова, 

рідної мови); МАНУМ (секції історичного краєзнавства, історії України, 

української мови); МЦДЮТ (журналістики і літературної майстерності, 

народно-етнографічний), ЦОІ (знавців історії України, «Пізнаємо рідний край», 

української мови); ІФЦТКУМ (історичне краєзнавство), Ліцей № 24,                          

Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола  (історичне краєзнавство), Черніївський ліцей 

(видатні постаті), Каміннецька гімназія (виразного читання). 

Беручи до уваги викладене вище, керуючись рішенням журі конкурсу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями міського етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу  

учнівської творчості та нагородити дипломами Департаменту освіти та науки: 

                             Номінація «Історія та державотворення» 

Місце Прізвище, ім’я переможця Заклад, клас Вчитель, що 

підготував переможця 

І Личагіна Лідія Ліцей № 13, 10-А Плеченко 

Лілія Степанівна 

ІІ Николайчук Володимир Ліцей № 7, 9-Б Валько 

Ігор Богданович 

Белей Наталія Ліцей № 18, 11-А Валько 

Лариса Іванівна 

ІІІ Школьна Богдана Ліцей № 10, 9-А Дебенко 

Роксолана Степанівна 

Добровольська Анастасія Ліцей № 7, 9-Б Валько 

Ігор Богданович 

Номінація «ЛІТЕРАТУРА» 

І Афтанас Вікторія Ліцей № 13, 9-В Курман 

Ольга Михайлівна 

Нездойминога Злата Ліцей № 13, 7-В Копей 

Оксана Ігорівна 

ІІ Рожак Анастасія  Ліцей № 1, 8-В Василишина  

Віра Тарасівна 

Пернеровська Анна Католицький 

ліцей, 5-Б 

Гошовська  

Оксана Вікторівна 

Личагіна Лідія Ліцей № 13, 10-А Равлюк 

Віра Михайлівна 

Друшко Василь Ліцей № 1, 8-В Василишина 

Віра Тарасівна 

Літературна студія 

«Весняний поріст» 

(Анастасія Дмитрук, 

Вікторія Жук, Ангеліна 

Фортач) 

Ліцей ім. Миколи 

Сабата, 10 кл. 

Грицишин 

Марія Іванівна 



ІІІ 

   

Білан Ольга Ліцей № 16, 11-А Горін 

Оксана Михайлівна 

Голей Ольга Ліцей № 16, 6-Б Матвієнко 

Людмила Василівна 

Гордій Ілона Радчанський ліцей Гарасимович 

Віра Федорівна 

Двірник Катерина Ліцей № 1, 9-В Василишина 

Віра Тарасівна 

Руда Аліна Ліцей №16, 7-А Матвієнко 

Людмила Василівна 

Назар Олександр Ліцей № 13, 6-Б Костів 

Мирослав Іванович 

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти та науки вчителів, які  

підготували переможців міського) етапу Конкурсу.  

3. Оголосити подяку від Департаменту освіти та науки членам журі за  

сумлінне та об’єктивне оцінювання творчих робіт учасників конкурсу. 

4. Керівників закладів позашкільної та загальної середньої освіти: 

4.1. Активізувати роботу щодо виявлення, підтримки та залучення  

обдарованих здобувачів освіти до участі у творчих конкурсах.  

4.2. Довести до відома керівників гуртків зміст даного наказу. 

4.3. Врахувати  роботу керівників гуртків і секцій щодо залучення  

здобувачів освіти у творчих конкурсах при розподілі гурткових годин педагогів 

у 2023-2024 навчальному році. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  

Департаменту освіти та науки Світлану Авраменко. 

 

 

Заступник міського голови- 

директор Департаменту освіти та науки       Вікторія ДРОТЯНКО 

 

 

 

 

 

І.Валько 

53-56-65 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до наказу 

Департаменту освіти та науки  

від 13.01.2023р. № 13  

 

 

Аналітична довідка 

про підсумки проведення міського етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості 

 

 

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

«Про Всеукраїнський конкурсу учнівської творчості», листа Міністерства 

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

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»,  наказу департаменту освіти і 

науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 30.11.2022р. № 

290, на виконання наказу Департаменту освіти та науки від 07.12.2022р. № 534 

«Про  проведення  міського етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості»,  у 10 січня 2023 року проведено засідання журі міського етапу 

конкурсу.  

Конкурс проводився з метою пошуку, підтримки й розвитку творчого 

потенціалу обдарованої молоді.  

 На конкурс подано 24 творчі роботи від 26 здобувачів освіти  із 9 закладів 

загальної середньої освіти Івано-Франківської міської територіальної громади: 

Ліцей № 16 (7 робіт), Ліцей № 13 (5), Ліцей № 1 (4), Ліцей № 7 (2), 

Католицький ліцей святого Василія Великого (2), Ліцей № 10 (1), Ліцей № 18 

(1), Радчанський ліцей (1), Ліцей ім. Миколи Сабата  (1 колективна робота 

вихованців  літературної студії «Весняний поріст»). 

Конкурс проводився у 2-х номінаціях: «Історія України та 

державотворення» (подано 5 робіт із 4 ЗЗСО) та «Література» (19 робіт із 

ЗЗСО).  

Члени журі відзначили той факт, що переважна більшість учасників 

конкурсу намагались дотримуватись Положення про Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості. Здобувачі освіти творчо підійшли до розкриття теми 

«Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!». 

Оригінально оформила роботу учениця Католицького ліцею св. Василія 

Великого Пернеровська Анна.   

У своїх роботах здобувачі освіти висвітлювали такі питання: 

- НОМІНАЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ» 

Белей Наталія, учениця 11-А кл. Ліцею № 18 (керівник Лариса Валько) 

свою роботу присвятила ролі та значенню Галицько-Волинської держави в 

утвердженні української державності. Учениця логічним історичним 



ланцюжком вдало доводить, що і як у прадавні часи могутність князівства 

насамперед визначалась збройними силами, так і сьогодні незалежність та 

соборність нашої держави відстоюється відвагою, силою та міццю воїнами 

Збройних сил України. .  

 Личагіна Лідія, учениця 10-А класу Ліцею № 13 (керівник Лілія 

Плеченко) метою творчої роботи «Сини своїх батьків – покоління героїв. Юрій 

Шухевич» визначила вшанування героїв України, котрі не зламалися від 

особистого болю та російських репресій. Саме Юрій Шухевич до останніх днів 

свого життя показував сьогоднішньому поколінню  українців приклад того, 

наскільки сильною здатна бути жага до життя і свободи. Він довів, що країна і 

нація завжди вища за особисті інтереси та страждання.  І саме життя цього 

великого українця надихає мужніх бійців ЗС України на ратні подвиги і 

самопожертву у повномасштабній війні з російськими окупантами за 

збереження соборності, територіальної цілісності та незалежності України. 

Добровольська Анастасія, учениця 9-Б класу Ліцею № 7 (керівник Ігор 

Валько) темою роботи обрала «Руська Трійця – провісники національного 

культурного відродження на західно – українських землях». Ученицю 

зацікавила і захопила їхня культурно – громадська , а згодом соціально – 

економічна і політична діяльність. Члени «Руської трійці» започаткували новий 

етап у розвиткові національного руху на західноукраїнських землях у дусі 

романтизму. Їхня діяльність була спрямована на збереження української мови і 

культури і впровадження її у всіх сферах суспільного життя , започаткували 

демократичну культуру на західних землях, сприяли піднесенню освітнього 

рівня та пробудження національної  свідомості  народу Західної України.  Ця 

тема залишається актуальною і у наші дні. Українській народ упродовж 2014-

2023 років зі зброєю у руках, ціною власного життя, змушений боронити та 

визволяти рідну землю, відстоювати право мати власну державу та суверенітет  

у нерівній боротьбі з імперськими російськими окупантами, які впродовж 

багатьох століть намагаються позбавити нашу націю своєї ідентичності, право 

називатись українським народом і розмовляти рідною мовою. Як свого часу 

учасники  «Руської трійці» сприяли піднесенню освітнього рівня та 

пробудження національної  свідомості  українського народу, так і буремні 

воєнні події останніх  років об’єднали  та пробудили з дрімучого сну 

український народ на спільну боротьбу проти сил пітьми та зла, які уособлює 

кремлівський путінський режим «руського міру».  У цій боротьбі за одвічні ідеї 

добра та світла український народ обов’язково переможе. 
Николайчук Володимир, учень 9-Б класу Ліцею № 7 (керівник Ігор 

Валько) роботу присвятив історичним постатям Августина Волошина, Дмитра 

Вітовського, Левка Бачинського, які у буремні роки ХХ століття стояли біля 

витоків розбудови і утвердження української державності. Він доводить, що 

українці ніколи не хотіли жити під чужим гнітом і ніколи не здавались і 

прагнули зберегти українську культуру та мову й побудувати національну 

українську державу. На прикладах вказаних вище історичних постатей, 



занурюючись в події минулих часів, Володимир стверджує, що і сьогоднішнє 

покоління українців гідне слави цих історичних постатей, продовжуючи 

розпочату ними справу побудови незалежної та самостійної української 

держави. 

Школьна Богдана, учениця 9-А класу Ліцею № 10 (керівник Дебенко 

Роксолана, Степанівна) свою роботи присвятила висвітленню трагічних подій 

Іловайської трагедії 2014 року, коли російська сторона порушили домовленості 

«зеленого коридору» виводу українських військових із Іловайська, 

розстрілявши їх. Саме після цього Україна припинила свій наступ із визволення 

Донбасу і підписала Мінські домовленості 05.09.2014р.  

Окремий розділ роботи присвячений героїчному подвигу Кіборгів 

донецького аеропорту, які під шквальним вогнем російських окупантів 

упродовж 242 днів мужньо тримали його оборону. 

Робота містить відомості й про сучасних Героїв України, незламних 

патріотів Батьківщини, як професійних військових (Степана Тарабалки, Героя 

України, льотчика-винищувача, уродженця Прикарпаття), так і представників 

мирних професій (Романа Ратушного, київського громадського активіста, 

засновника руху «Захистимо Протасів Яр», Василя Співака, актора Паризької 

національної опери), які з перших днів повномасштабного вторгнення 

російських окупантів (24.02.2022р.) на України, не вагаючись  стали на захист 

суверенітету, незалежності та цілісності нашої Батьківщини  і загинули заради 

збереження української нації, збереження соборності України та миру на нашій 

Планеті. 

     

НОМІНАЦІЯ «ЛІТЕРАТУРА» 

Авторські вірші надіслали на конкурс Анастасія Януш, учениця 7-А кл. з 

Ліцею № 16 (керівник Матвієнко Л.В.), Арсеній Кицмен, учень 7-А кл. з 

Католицького ліцею святого Василія Великого (керівник Ольга Вікторівна 

Антоняк), Нездойминога Злата, учениця Ліцею № 13 (керівник Оксана Ігорівна 

Копей), Олександр Назар, учень 6-б класу Ліцею № 13 (керівник Мирослав 

Іванович Костів), члени літературної студії «Весняний поріст» Ліцею ім. 

Микола Сабата (керівник Марія Грицишин). 

Члени журі відзначили креативність та оригінальність оформлення та 

виконання роботи Анни Пернеровської, учениці 5-Б класу Католицького ліцею 

святого Василія Великого (керівник Оксана Вікторівна Гошовська). 

Афтанас Вікторія, учениця 9-В класу Ліцею № 13 (керівник Курман О.М.) 

у літературному есе стверджує, що нащадки Степана Бандери в своєму серці 

мають безмежну любов до рідної землі і готові не вагаючись, без зброї голіруч 

зупиняти ворожу бронетехніку та нищити ворога, звільняючи метр за метром 

рідну землю від окупантів. Сьогоднішня біда – згуртувала нас як націю і ворогу 



ніколи не вдасться нас денацифікувати та перемогти. Адже орда ніколи не 

перемагає! 

Білан Ольга, учениця 11-А кл. Ліцею № 16 (керівник Горін О.М.), на 

прикладі життя та творчості відомого українського поета Василя Симоненка, 

проводить паралель що український народ завжди славився героїзмом, 

мужністю та нескореностю. Саме завдяки цим рисам характеру воїни ЗСУ 

сьогодні відстоюють суверенітет та цілісність нашої держави, її демократичні 

цінності та свободу, а добробут нашої держави залежить від кожного з нас, від 

нашої єдності й взаєморозуміння.  

Гарбера Анна, учениця 6-Б кл. Ліцею № 16 (керівник Вайда Н.І.), у своїй 

роботі логічно формує думку, спираючись на яскраві приклади допомоги 

українців один одному в часи лихоліть та негараздів, про те, що життя 

обов’язково переможе смерть, а світ – темряву, а отже ми приречені на 

Перемогу і Україна повинна починатись з кожного із нас. 

Цікавою є робота Голей Ольги, учениці 6-Б кл. Ліцею № 16 (керівник 

Матвієнко Л.В.). У ній вона  доводить, що українці – волелюбний народ, який 

ніхто не зламає, а любов до волі нам передається з покоління в покоління: від 

Київської русі до козацтва, від козаків – до воїнів УПА, від воїнів УПА до 

сьогоднішнього покоління мужніх захисників України. Проводячи екскурс в 

нашу сиву історію, Ольга стверджує, що ми завжди повинні одночасно 

пам’ятати повчання Великого князя Київського  Ярослава Мудрого - «Як не 

будете всі разом йти до спільної мети, Ви державу зруйнувавши, подастеся у 

світи», й слова генія українського народа Тараса Шевченка – «Борітеся – 

поборете! Вам Бог помагає! За вас воля, за вас слава І воля святая!».  

Гордій Ілона, учениця 11 класу Радчанського ліцею (керівник 

Гарасимович В.Ф.) у новелі «Війна» стверджує, що війна на нашій землі 

приречена на поразку, бо незламність і непоборність духу українців не 

подолати, адже українці є нащадками нації нескорених і сильних славних 

запорозьких козаків.  

Григораш Мілана, учениця 7-А класу Ліцею № 16 (керівник Матвієнко 

Л.В.), вірить у те, що незламна віра у Перемогу нашого земляка Назарія 

Лугарєва, який нещодавно загинув у боротьбі з російськими окупантами за 

нашу свободу й незалежність, надихатиме його побратимів і усіх українців 

довершити розпочату справу й бути гідними нащадками рідної Батьківщини. 

Двірник Катерина, учениця 9-В кл. Ліцею №1 (керівник Василишин В.Т.) 

переконана, що українська нація вічна, бо вічна й Україна. Незважаючи на те, 

що шлях до свободи українського народу є тернистим, ми змушені нести 

важкий хрест, щоб здобути незалежність, і наш народ буде стояти у 

кровопролитній війні до переможного її завершення, а Бог обов’язково 

допоможе зберегти українську державу і українську націю. 



Довбня Ірина, учениця 11-В кл. Ліцею № 1 (керівник Козич Л.М.) у 

роботі звернула увагу на те, що упродовж багатьох століть українці чинили 

опір несправедливості й свавіллю. Саме тому у генетичному коді нашої нації 

закладено жагу до перемоги, незламності й незалежності.  

Василь Друшко, учень 8-В класу Ліцею № 1 (керівник Василишина В.Т.) 

у формі цікавого репортажу проводить власне розслідування з метою якомога 

більше дізнатись про криваву війну московії проти України, щоб відшукати 

беззаперечні докази руського свавілля на нашій землі.  

Личагіна Лідія, учениця 10-А кл. Ліцею № 13 (керівник Равлюк В.М.) свій 

твір-роздумприсвятила вірним синам та донькам української землі, яка 

залишається вірною матір’ю українців, які свято її люблять. На думку учениці 

наш народ не здатна знищити жодна країна, якщо ми будемо триматися купи і 

твердо стояти на ногах на Богом даній землі. 

Макєєва Ангеліна, учениця 6-В класу Ліцею № 16 (керівник Матвієнко 

Л.В.) вважає, що Україна є унікальною країною, народ якої з кожним днем і 

поколінням стає більш патріотичним, намагається підтримати один одного в 

скрутну хвилину та годину болю.  

Рожак Анастасія, учениця 8-В класу Ліцею №1 (керівник                          

Василишин В.Т.) на яскравих прикладах з історії України доводить, що наш 

народ завжди мав гідних Геніїв (Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Івана 

Франка, Лесю Українку, Степана Бандеру), які служили дороговказом до 

боротьби за звільнення українського народу з ярма поневолювачів та вели його 

побудови власної держави. Саме тому український народ вистоїть у боротьбі з 

рашизмом і ніхто не зможе його перекреслити. 

Лейтмотивом роботи Рудої Аліни, учениці 7-А класу Ліцею № 16 

(керівник Матвієнко Л.В.)  є слова поетеси Надії Гуменюк «Борися, земле! 

Україно, будь!...Ми небо це не віддамо нікому! Будь Україно, вільною 

завжди!». 

Беручи до уваги викладене вище, члени журі вирішили: 

1. Визнати переможцями міського етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурс 

учнівської творчості: 

                             Номінація «Історія та державотворення» 

Місце Прізвище, ім’я переможця Заклад, клас Вчитель, що 

підготував переможця 

І Личагіна Лідія Ліцей № 13, 10-А Плеченко 

Лілія Степанівна 

ІІ Николайчук Володимир Ліцей № 7, 9-Б Валько 

Ігор Богданович 

Белей Наталія Ліцей № 18, 11-А Валько 

Лариса Іванівна 

ІІІ Школьна Богдана Ліцей № 10, 9-А Дебенко 

Роксолана Степанівна 



Добровольська Анастасія Ліцей № 7, 9-Б Валько 

Ігор Богданович 

Номінація «ЛІТЕРАТУРА» 

І Афтанас Вікторія Ліцей № 13, 9-В Курман 

Ольга Михайлівна 

Нездойминога Злата Ліцей № 13, 7-В Копей 

Оксана Ігорівна 

ІІ Рожак Анастасія  Ліцей № 1, 8-В Василишина  

Віра Тарасівна 

Пернеровська Анна Католицький 

ліцей, 5-Б 

Гошовська  

Оксана Вікторівна 

Личагіна Лідія Ліцей № 13, 10-А Равлюк 

Віра Михайлівна 

Друшко Василь Ліцей № 1, 8-В Василишина 

Віра Тарасівна 

Літературна студія 

«Весняний поріст» 

(Анастасія Дмитрук, 

Вікторія Жук, Ангеліна 

Фортач) 

Ліцей ім. Миколи 

Сабата, 10 кл. 

Грицишин 

Марія Іванівна 

ІІІ 

   

Білан Ольга Ліцей № 16, 11-А Горін 

Оксана Михайлівна 

Голей Ольга Ліцей № 16, 6-Б Матвієнко 

Людмила Василівна 

Гордій Ілона Радчанський ліцей Гарасимович 

Віра Федорівна 

Двірник Катерина Ліцей № 1, 9-В Василишина 

Віра Тарасівна 

Руда Аліна Ліцей №16, 7-А Матвієнко 

Людмила Василівна 

Назар Олександр Ліцей № 13, 6-Б Костів 

Мирослав Іванович 

2. Направити на обласний етап конкурсу (згідно з квотою) роботи Афтанас  

Вікторії, учениці 9-В Ліцею № 13 (вчитель Курман Ольга Михайлівна) у 

номінації «Література» та Личагіної Лідії, учениці 10-А Ліцею № 13 (вчитель 

Плеченко Лілія Степанівна). 

 

 

 

 Заступник міського голови –  

директор Департаменту освіти та науки        Вікторія ДРОТЯНКО 

С. Авраменко 

І. Валько 

53-56-65 


