
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 

 

23.02.2022                                        Перечин                                       № 12/01-07   

 

 

Про підсумки проведення 

виставки-конкурсу  

декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва  

«Знай і люби свій край» у  

ЗЗСО Перечинської громади 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 22.12.2021 № 699 «Про проведення обласної виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край», відповідно до Умов проведення  Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край»» (лист Українського державного центру позашкільної освіти 

від 16.03.2021 № 03-11), з метою підтримки й розвитку декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва, художньо-естетичного 

виховання учнівської молоді, формування в неї поваги до національної 

культурної спадщини з 20 січня  до 20 лютого 2022 року у закладах 

загальної середньої освіти Перечинської ТГ було організовано та проведено І 

тур виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край». 

У шкільному етапі Конкурсу взяли участь учні із Перечинського 

ліцею, Сімерської ,  Сімерківської та Зарічівської гімназій. У філії Початкова 

школа Зарічівської гімназії, а також у філіях опорного закладу Початкова 

школа Перечинського ліцею та Ворочівська початкова школа не було 

забезпечено проведення Конкурсу.  

На ІІ тур виставки-конкурсу було представлено 56 робіт, виконаних 

учнями Перечинського ліцею, Сімерської гімназії, Сімерківської та 

Зарічівської гімназій у довільній формі за такими номінаціями: декоративно-



ужиткове мистецтво (художнє плетіння та ткацтво, художня вишивка, 

в’язання спицями,  гачком, витинання, м’яка іграшка, народна лялька, 

декоративний розпис, вироби з природних матеріалів, писанкарство, вироби з 

тіста, бісероплетіння, паперова пластика та оригамі, ізонитка, гончарство та 

кераміка, інші техніки виконання) та образотворче мистецтво (графіка, 

живопис).  

На виставку-конкурс були представлені вироби, виготовлені з тканини, 

дерева, бісеру, паперу, тіста та є зразками сучасних саморобних виробів 

рукоділля, іграшок,  де органічно поєднуються національні художні традиції 

з сучасними тенденціями формотворення. Разом із тим зазначаємо, що не всі 

роботи, надіслані на конкурс, були оформлені відповідно до Умов 

проведення конкурсу.  

Згідно із  рішенням журі ІІ туру виставки-конкурсу 

 

  НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями у номінації «Художня вишивка»: 

 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

ІІ місце 

Малош Соломію, ученицю 2 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Квітковий дивосвіт» (керівник   Дідик М.Ю.). 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Мондок Ренату, ученицю 8 класу Сімерської гімназії, за роботу «Янгол 

України» (керівник Білець Н. Ф.). 

ІІ місце 

Янковську Євгенію, ученицю 9 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Великодня хлібувка»  (керівник Троніщак Я.М.). 

 

У номінації «Писанкарство» 

 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Гаджегу Дмитра та Опаленик Орисю, учнів 5 класу Сімерської гімназії, 

за роботу «Символи України» (керівник Білець Н. Ф.). 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Ганусич Анастасію, ученицю 9 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Любов до рідного краю» (керівник Бобаль Л.О.). 



У номінації «Графіка» 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Ісак Софію, ученицю 7 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Батьківська хата» (керівник Бобаль Л.О.). 

ІІ місце 

Іванчо Сніжану, ученицю 9 класу Сімерської гімназії, за роботу «Козак» 

(керівник Білець Н. Ф.). 

ІІІ місце 

Луцяка Дмитра, учня 7 класу Перечинського ліцею, за роботу «Шумне 

місто» (керівник  Зайченко А.І.). 

 

У номінації «Живопис» 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

 

І місце 

Ярову Аріану, ученицю 5 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Домівка мрії»  (керівник Зайченко А.І.). 

ІІ місце 

Джурджу Софію, ученицю 6 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Лавандова гора» (керівник Білець Н. Ф.). 

Ярчич Валентину, ученицю 5 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Різнобарвна Україна» (керівник Бобаль Л.О.). 

ІІІ місце 

Левіцьку Тетяну, ученицю 5 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Серце рідного краю» (керівник Бобаль Л.О.). 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

 

І місце 

Зайченко Анастасію, ученицю 8 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Рідне село»  (керівник Зайченко А.І.). 

ІІ місце 

Чобаль Каріну, ученицю 7 класу Сімерківської гімназії, за роботу «Рідні 

краєвиди» (керівник Бобаль Л.О.). 

ІІІ місце 

Луцяка Дмитра, учня 7 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Веселковий захід» (керівник  Зайченко А.І.). 



 

У номінації «Художнє плетіння, ткацтво» 

 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

ІІ місце 

Дренка Олександра, учня 6 класу Зарічівської гімназії, за роботу 

«Килимок» (керівник Гондорчина О.Ю.). 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Штефаняк Євгенію, ученицю 9 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Підставка під гаряче» (керівник Білець Н. Ф.). 

ІІ місце 

Штефаняк Євгенію, ученицю 9 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Декоративна подушка» (керівник Білець Н. Ф.). 

 

У номінації «В’язання спицями, гачком» 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Костюк Мирославу, ученицю 9 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Сумка в етнічному стилі» (керівник Білець Н. Ф.). 

ІІ місце 

Годованець Вікторію, ученицю 8 класу Зарічівської гімназії, за роботу 

«Серветка для столу» (керівник Гондорчина О.Ю.).  

Тимка Василя, учня 8 класу Зарічівської гімназії, за роботу «Серветка» 

(керівник Гондорчина О.Ю.). 

ІІІ місце 

Мегелу Дарину, ученицю 9 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Серветка» (керівник Білець Н. Ф.). 

 

У номінації «Витинання» 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Цоган Анну, ученицю 7 класу Перечинського ліцею, за роботу «Співучі 

солов’ї» (керівник  Зайченко А.І.). 

ІІ місце 

Селебинка Віталія, учня 7 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Берегиня-мати» (керівник Білець Н. Ф.). 



ІІІ місце 

Деяк Вікторію, ученицю 7 класу Зарічівської гімназії, за роботу «Дерево 

життя» (керівник Зайченко А.І.). 

 

У номінації «Народна лялька» 

 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Макарович Анастасію, ученицю 5 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Україночка»  (керівник Троніщак Я.М). 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Ганусич Анастасію, ученицю 9 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Україночка» (керівник Лабанич С.І.). 

 

ІІ місце 

Мондок Дашу, ученицю 6 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Берегиня» (керівник Білець Н. Ф.). 

 

У номінації «М’яка іграшка» 

 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Іванчо Яну, ученицю 5 класу Сімерської гімназії, за роботу «Ведмедик» 

(керівник Білець Н. Ф.). 

ІІ місце 

Дзямулич Тимофія, учня 6 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Тигреня» (керівник Лабанич С.І.). 

 

ІІІ місце 

Симочко Дарину, ученицю 5 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Чарівний гном»  (керівник Троніщак Я. М.). 

 

У номінації «Вироби з тіста» 

 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Дербака Миколу, учня 3 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Українська хатинка» (керівник Дербак М.С.). 



 

У номінації «Бісероплетіння» 

 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Чередніченко Богдану, ученицю 4 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Чарівні квіти» (керівник Харламова О.М.). 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Пастеляк Аліну, ученицю 8 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Білокора берізка» (керівник Білець Н. Ф.). 

 

У номінації «Паперова пластика та оригамі» 

 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Іванча Ярослава, учня 6 класу Перечинського ліцею, за роботу «Голуб 

миру»  (керівник Троніщак Я.М.). 

 

У номінації «Ізонитка» 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Опаленика Михайла, учня 9 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Невицький замок» (керівник Білець Н. Ф.). 

 

У номнації «Вироби з природних матеріалів» 

 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Бабинця Арсенія, учня 3 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Сільська хатина» (керівник Дідик М.Ю.). 

ІІ місце 

Мельника Антона,  учня  5 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Лісовий житель» (керівник Троніщак Я.М.) 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Зизича Станіслава, учня 7 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Декоративний свічник» (керівник Білець Н. Ф.). 



У номінації «Гончарство та художня кераміка» 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Ілляш Поліну, ученицю 6 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Буковий ліс» (керівник Майор Т.І.). 

ІІ місце 

Хававку Валерію, ученицю 6 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Кружечка-котик» (керівник Майор Т.І.). 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Кешкентій Ксенію, ученицю 8 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Півник» (керівник Бобаль Л.О.). 

 

У номінації «Декоративний розпис, народний живопис» 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Гирявець Дар’ю, ученицю 7 класу Сімерської гімназії, за роботу 

«Петриківський розпис» (керівник Білець Н. Ф.). 

ІІ місце 

Лялько Діану, ученицю 8 класу  Зарічівської гімназії, за роботу 

«Дерев’яна ложка» (керівник Гондорчина О.Ю.) 

 

У номінації «Інші техніки виконання» 

МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 

І місце 

Заболотного Іллю, учня 5 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Золота осінь» (керівник  Зайченко А.І.). 

ІІ місце 

Іванча Ярослава, учня 6 класу Перечинського ліцею, за роботу 

«Весняний полон квітів»  (керівник Троніщак Я.М.). 

Збоян Олександру, ученицю 4 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Рідна домівка» (керівник Харламова О.М.). 

ІІІ місце 

Малоша Віктора, учня 5 класу Сімерківської гімназії, за роботу 

«Щасливе дитинство у селі» (керівник дідик Я.В.). 

 

2. Провідному спеціалісту з питань позашкільної освіти 

Афанасьєвій О. І. подати конкурсні роботи переможців та супровідні 

документи Закарпатському обласному палацу дитячої та юнацької творчості 



«ПАДІЮН»  до 1 березня   2022 року.   

3. Вказати на недостатню роботу з підтримки й розвитку 

декоративно-ужиткового мистецтва, художньо-естетичного виховання учнів 

керівникам закладів, які не забезпечили організацію проведення Конкурсу. 

4. Відмітити належну роботу педагогів, які сприяли активній участі 

учнів, що стали переможцями у Конкурсі. 

5. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

  

Начальник відділу                                                                   Ольга БАРЗАК 
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