
 
ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ 

ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 
19 січня 2022 року                       с. Городище                                       № 19/01-04 

 

Про підсумки ІІ (територіального) етапу 

ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

 

 На виконання наказу гуманітарного відділу Городищенської сільської 

ради від 22.11.2021 року № 16 «Про проведення ІІ (територіального) етапу 

ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», з метою виявлення і 

підтримки обдарованої учнівської молоді на базі гуманітарного відділу 

Городищенської сільської ради 19 січня 2022 року було проведено 

територіальний етап Конкурсу, що проходив під гаслом  «Об’єднаймося ж, 

брати мої» на тему: «Заради честі, миру і майбутнього України». 

 На захід було представлено 6 конкурсних робіт у 2 номінаціях 

«Література» та «Історія України і державотворення» із Сенкевичівського, 

Чаруківського та Городищенського ліцеїв. 

 На підставі рішення журі ІІ (територіального) етапу Конкурсу 

   

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможцями ІІ (територіального) етапу ХХІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості», присвяченого Шевченківським дням і 

нагородити дипломами гуманітарного відділу Городищенської сільської ради: 

- за зайняте І місце: 

Аріадну Гуменюк, ученицю 8 класу Городищенського ліцею, за роботу 

«Патріотом справжнім стати» (добірка віршів) у номінації «Література» 

(керівник Микола Сидорчук); 

 Ольгу Цісар, ученицю 10 класу Сенкевичівського ліцею, за роботу 

«Пані офіцерка» у номінації «Історія України і державотворення» (керівник 

Сергій Власюк); 

- за зайняте ІІ місце: 

 Олександра Козака, учня 10 класу Чаруківського ліцею, за роботу 

«Заради честі, миру і майбутнього України» у номінації «Історія України і 

державотворення» (керівник Таїна Узій); 
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 Людмилу Приходько, учениця 11 класу Сенкевичівського ліцею, за 

роботу-есе «Заради честі, миру і майбутнього України» у номінації 

«Література» (керівник Віта Крам); 

- за зайняте ІІІ місце: 

 Марину Пилінку, ученицю 9 класу Чаруківського ліцею, за роботу 

«Заради честі, миру і майбутнього України»  у номінації «Література» 

(керівник Галина Сахно); 

 Марію Синицю, ученицю 7 класу Чаруківського ліцею, за роботу 

«Заради честі, миру і майбутнього України»  у номінації «Література» 

(керівник Жанна Матвієнко). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти проаналізувати результати 

територіального етапу Конкурсу та продовжити роботу щодо залучення 

учнівської молоді до участі у подібних заходах. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник                                                                                  Тетяна МІНДЮК 

 
Галина БАКОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




