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Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
дитячого малюнка 
«Україна -  європейська держава»

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 17 лютого 2017 року№71 «Про проведення 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Україна -  
європейська держава», з метою залучення підростаючого покоління до 
євроінтеграційних процесів в Україні, висловлення своєї думки про бачення 
європейського майбутнього держави через малюнки,у квітні -  травні 2017 року 
проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків 
«Україна -  європейська держава» (далі - Конкурс).

На розгляд журі представлено 90 робіт, виконаних в різних техніках 
образотворчого мистецтва.

Високий художній рівень продемонстрували учні Бахмацької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 5, Варвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ніжинської ЗОНІ І-ІІІ ступенів 
№1, вихованці Коропського Центр) дитячої та юнацької творчості, 
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва, Прилуцького районного Будинку 
школяра, Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва, Ріпкинського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості, Сновського Центру дитячої 
та юнацької творчості, Сосницького Будинку школярів, Талалаївського Центру 
дитячої та юнацької творчості. Чернігівського обласного Палац}' дітей та 
юнацтва.

За підсумками роботи журі Конкурсу

1. Визнати переможцями Конкурсу та нагородити дипломами Управління 
освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації:

Вікова категорія 6 -Ю  років  
1 місце

- Євстаф 'єву Поліну, ученицю Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5.

НАКАЗУЮ:



II місце
- Корягіна Владислава, учня Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5;
- Шинкаренко Ангеліну, вихованку Ніжинського Будинку дітей та 

юнацтва;
- Яременко Аліну, вихованку Ніжинського Будинку дітей та юнацтва.

III місце
- Сєрих Ілону, вихованку Прилуцького районного Будинку школяра;
- Каленіченка Дениса, вихованця Прилуцького Центру творчості дітей та 

юнацтва.
Вікова категорія 11-14 років

I місце
- Воробей Андрія, вихованця Сосницького Будинку школярів.

II місце

- Кучму Андрія, вихованця Чернігівського обласного Палацу дітей та 
юнацтва;

- Волкова Дениса, вихованця Ріпкинського районного Центру дитячої та 
юнацької творчості.

III місце
- Кураша Олександра, вихованця Талалаївського Центру дитячої та 

юнацької творчості;
- Остапець Марину, ученицю Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;
- Близнюк Анастасію, вихованку Сновського Центр}' дитячої та юнацької 

творчості.
Вікова категорія 15-18 років  

І місце
- Бикову Анастасію, вихованку Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва.
II місце

- Давидкевич Аліну, вихованку Коропського Центру дитячої та юнацької 
творчості.

ІІТ місце
- Дончак Інну, ученицю Варвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- Кучерову Анастасію, вихованку гуртка Коропського Центру дитячої та 

юнацької творчості.
2. Директору Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 

Мельниченко І.О.:
2.1 .Організувати та здійснити нагородження переможців Конкурсу.
2.2. Направити роботи, які зайняли призові місця в обласному етапі 

конкурсу, для участі у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Україна - 
європейська держава».

3. Начальникам відділів освіти районних державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад довести до відома 
керівників навчальних закладів результати Конкурсу.

comp
Подсветить



4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.

Начальник Управлін




