
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Львівської області 

Н А К А З  

 

від 22.12. 2018 р.                            м. Трускавець                № 145-А   

                           

Про підсумки проведення 

І етапу XVІІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!», 

присвяченого Шевченківським 

дням 
 

 

                     На виконання листа  Міністерства освіти і науки України від 

06.11.2018 р. за № 1/9- 680 «Про проведення ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості», Указу Президента України від 22.03. 2002 р. №284  

«Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», відповідно до 

Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого 

спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

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

та молоді від 29 серпня 2003р. №585/529/875, зареєстрованого у  

Міністерства юстиції України 09 вересня 2003р. №7798100, листа ЛОІППО 

від 14.11.2018 р. №513 «Про проведення XVІІІ  Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості «Обнімімося ж, брати мої!» та  на виконання наказу 

відділу освіти Трускавецької міської ради від 15.11.2018 року  № 129-А 

проводився міський етап  конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, 

брати мої!»» за двома  напрямами: «Історія України і державотворення», 

«Література». У міському конкурсі взяли участь учні 9-11 класів 

загальноосвітніх шкіл м. Трускавця.  Всього на розгляд конкурсної комісії 

подано 6 робіт: СЗШ №1 - 4, НВК «СЗШ №2 - гімназія» - 2. 

     

   Номінація «Література» : 

1 «Мрії дитини», Ліхоцька Христина,  учениця 9-А класу  СЗШ №1. 

2. «У храмі  Марії - Покрови,  Логінська Марія, учениця 9-В класу СЗШ №1.        

3. «Притча про символ духовного життя», Шабатько Артур, учень 9-Б класу      

СЗШ №1. 

 

 Номінація «Історія України та державотворення»: 



             

1. «Перлина архітектури Трускавця, хронологічність розвитку міста в 

датах, подіях, фактах», Дрозд Ігор, учень 9-Б класу НВК «СЗШ №2-

гімназія». 

2. «Герої Трускавця - славні лицарі України», Тершак Наталія, Ярош 

Ольга, учениці  11-А класу СЗШ №1. 

3. «Руська Трійця», Королик Вікторія, учениця 10-А класу, Потічна 

Катерина, учениця 10-Б класу НВК «СЗШ №2-гімназія». 

            

           У номінації «Література» І місце отримала  робота Шабатька Артура, 

учня 9-Б класу СЗШ №1 « Притча про символ духовного життя». Учень 

знайомить з історією одного з найдавніших у Трускавці храмів - центром 

духовного життя, курортною перлиною, змурованою ще в 1861 році -  

церквою Святого Миколая, де тисячі християн мають можливість 

наблизитися до Бога, знайти умиротворення для власної душі.   

      Цікавим є задум написання авторської поезії ученицями 9-А, 9-Б класів 

СЗШ №1 Логінською Марією «У храмі Марії - Покрови» та  Ліхоцькою 

Христиною «Мрії дитини» ( ІІ місце).  У вірші «У храмі Марії - Покрови» 

учениці вдалося передати найпотаємніші почуття, які живуть в серцях  

багатьох людей. Кожен має знайти свій аспект духовної людяності,  який  

допоможе віднайти йому  баланс між існування у світі та життям у Бозі. 

Поезія  «Мрії дитини» написана у формі емоційного звертання до серця 

кожної людини. Наповнюй душі любов’ю: будь щедрий серцем на добро, 

добрі вчинки - тим ти звеличиш і прославиш своє ім’я, свою Україну у віках.  

Вірші відрізняються художньою майстерністю, стилістично грамотно 

побудовані.  

           У номінації «Історія України і державотворення» І місце отримали 

учениці 11-А класу СЗШ №1 Тершак Наталія, Ярош Ольга. Зібрано великий 

об’єм матеріалу, представлені цікаві світлини. В роботі « Герої Трускавця - 

славні лицарі України» школярки мали змогу дізнатися цікаві факти, 

дослідити історичні документи про діяльність ОУН та УПА на теренах 

нашого міста та зібрати матеріал про життєвий подвиг справжніх патріотів, 

членів ОУН, трускавчан В. Біласа та Д. Данилишина, показати їх героїзм в 

боротьбі за незалежну українську державу. Зокрема, ознайомили з цікавими 

фактами  із життя Оксани Різняк, Катерини Буняк-Хамандрик, Дмитра Кмітя 

долі яких переплелись із ОУН, УПА.  

        ІІ місце отримала робота Дрозда Ігоря, учня 9-Б класу НВК«СЗШ№2-

гімназія» « Перлина архітектури Трускавця, хронологічність розвитку міста в 

датах, подіях, фактах». У своїй роботі автор намагався розкрити тему 

особливостей становлення архітектури курортної забудови Трускавця XІX - 

першої половини XX cтоліття, а також  привернути увагу до такої проблеми 

як збереження цікавих об’єктів курортної забудови в стилі фукнкціоналізму, 

які збереглися в Трускавці і майже не збереглися в Україні. Тому необхідно, 

враховуючи їх архітектурну та конструктивну оригінальність, в наш час 

надати їм статус пам’яток архітектури. 



       ІІІ місце отримала конкурсна робота «Руська трійця» Королик Вікторії, 

учениці 10-А класу НВК «СЗШ №2-гімназія» та Потічної Катерини , учениці 

10-Б класу НВК «СЗШ №2-гімназія», які мали на меті дослідити діяльність 

членів гуртка «Руська трійця», з’ясувати особливості та результати їх праці, а 

також з’ясувати їх  внесок у розвиток української культури та на формування 

національної  самосвідомості українського народу. Дослідження проблеми 

самоствердження української нації набуло особливої ваги саме сьогодні, 

адже держава існує, а національна ідея українського державотворення ще не 

скрізь і не всіма сприймається належним чином. А саме утвердження 

національної ідеї серед українства і є моральним рушієм у справі формування 

національної самосвідомості. Робота носить інформаційно-описовий 

характер. 

 

На підставі вищевикладеного та за підсумками роботи журі   

наказую: 

1. Визначити  переможцями  та нагородити їх грамотами відділу освіти:        

  у номінації «Література»: 

      І місце -   Шабатька Артура, учня  9-Б класу  СЗШ №1. 

      ІІ місце - Логінську Марію, ученицю 9-В класу СЗШ №1. 

      ІІІ місце - Ліхоцьку Христину, ученицю 9-А класу СЗШ №1. 

       

  у номінації «Історія України та державотворення»: 

       І місце - Тершак Наталію, Ярош Ольгу, учениць 11-А класу СЗШ №1. 

      ІІ місце – Дрозда Ігоря, учня 9-Б класу НВК «СЗШ №2-гімназія». 

      ІІІ місце- Королик Вікторію, ученицю 10-А класу НВК«СЗШ №2- 

гімназія» та Потічну Катерину, ученицю 10-Б класу НВК«СЗШ №2-гімназія». 

                                                        

2. Оголосити подяку вчителям загальноосвітніх шкіл за допомогу у 

підготовці учнів до конкурсу: 

Свінціцькій Л.Д.         - вчителю української мови та літератури 

                                        СЗШ №1; 

Цицик О.Ю.              -   вчителю української мови та літератури  

                                       СЗШ №1; 

Губерській Т.З.          -  вчителю історії та правознавства СЗШ №1;               

                              

Грінченку В.А.           -  вчителю історії НВК «СЗШ №2-гімназія». 

Пасічнику П.І.             - вчителю історії та правознавства НВК «СЗШ  

                                       №2-гімназія». 

                                       .         

 

 3.Контроль за виконанням  наказу покласти на завідувача методичного     

кабінету відділу освіти   Форемну І.М. 

     

 

              Начальник  відділу освіти                                         О.П. Лобик  


