
   
 

 
 

 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З  
 

07.05.2019                                           Ужгород                                               №  141 

 

 

Про підсумки ІІІ етапу обласного конкурсу 

„Малюнок, вірш, лист до мами” та 

проведення обласного свята до Дня матері 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 10 травня 1999 року 

№ 489/99 „Про День матері”, наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 20.03.2019 „Про проведення обласного конкурсу 

„Малюнок, вірш, лист до мами”, з метою збереження і продовження культурно-

історичних традицій української родини, забезпечення духовної єдності 

поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, утвердження принципів 

загальнолюдської моралі, підтримання кращих рис української нації та 

сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, а також для поглиблення 

знань учнів з історії та культури народу, його традицій, формування 

патріотичних поглядів, переконань та почуттів, відповідної поведінки, 

виявлення й підтримки обдарованих дітей в області упродовж березня – травня 

проходив конкурс „Малюнок, вірш, лист до мами” (далі – Конкурс) у трьох 

номінаціях: на кращий літературний твір „Лист мамі”, „Вірш мамі”, на кращий 

твір образотворчого мистецтва „Малюнок мамі”.  

Для участі у ІІІ етапі Конкурсу надійшли роботи 90 учнів (І місце) 

закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та 

вихованців закладів позашкільної освіти області, у тому числі 35 – у номінації 

„Лист мамі”, 25 – „Вірш мамі” та 30 – „Малюнок мамі”.  

Зокрема, більшість адміністративно-територіальних одиниць 

представили роботи у кожній із номінацій. Лише в одній номінації – „Малюнок 

мамі” – подала роботу Перечинська ОТГ, у двох номінаціях представили 

роботи м. Ужгород, м. Берегово, Мукачівський, Хустський райони.  

Цьогоріч не взяли участь у Конкурсі учні Берегівського району.  

Серед закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування 

відповідно до вікових категорій у всіх номінаціях роботи представили 

Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів, 

Чинадіївський дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного 

типу, Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат                           
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І – ІІІ ступенів та Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з 

поглибленим вивченням окремих предметів.  

У цьому році в Конкурсі взяли участь також сім закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, із яких згідно з Примірним положенням щодо 

учасників Конкурсу роботи в обох  номінаціях: і „Лист мамі”, і „Вірш мамі” – 

представлено було роботи Перечинським професійним ліцеєм та ДПТНЗ 

„Мукачівський професійний аграрний ліцей ім.  М. Данканича”. В одній 

номінації – „Лист мамі”–  презентували себе учні ВПУ № 3 м. Мукачево, 

ДНЗ  „Ужгородський центр професійно-технічної освіти”, ДНЗ  „Мукачівський 

центр професійно-технічної освіти”, Свалявський професійний будівельний 

ліцей, ПТУ № 33 смт Великий Березний.    

Представлені роботи продемонстрували уміння учнів, поєднавши форму і 

зміст, розкрити тематику Конкурсу. Володіння художніми засобами виразності 

як словесними, так і образотворчими дозволило обґрунтовано підійти до вибору 

засобів, прийомів, що сприяють висвітленню теми. У своїх роботах учні 

порушують злободенні питання добра і зла, співчуття і байдужості, засуджують 

негативну поведінку і схвалюють добрі вчинки. При цьому кожен автор 

намагається передати своє ставлення до подій сьогодення, через слово, 

художній образ усвідомити свої почуття до конкретних осіб, їхніх вчинків і дій. 

У роботах переважають почуття стурбованості молодого покоління за втрату 

сімейних цінностей, зв’язку між поколіннями, з одного боку, а з іншого – 

простежується пошук виходу із суперечливих ситуацій і намагання використати 

свій соціальний досвід у розв’язанні проблем.   

Разом з тим, організаторам І та ІІ етапів Конкурсу, членам журі 

необхідно більшу увагу звертати на дотримання Примірного положення про 

обласний конкурс „Малюнок, вірш, лист до мами”, зокрема, пунктів 4.1.1 

та  4.1.2, оскільки в окремих роботах, надісланих для участі у ІІІ етапі, частково 

виявлено плагіат, а також у листах, віршах переможців І (у закладах освіти 

обласного підпорядкування та закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти) і ІІ  (районного, міського) етапів мають місце орфографічні, 

пунктуаційні та стилістичні помилки.  

Ураховуючи зазначене та відповідно до рішення журі ІІІ етапу Конкурсу 

в усіх номінаціях, 

 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Визнати переможцями Конкурсу, нагородити відповідними 

дипломами департаменту освіти і науки облдержадміністрації та подарунками 

учасників згідно з додатком 1. 

2. Нагородити грамотами департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації педагогів, які підготували переможців Конкурсу, згідно з 

додатком 2. 

3. Затвердити кошторис витрат, пов’язаних із проведенням свята до 

Дня  матері за підсумками ІІІ  етапу обласного конкурсу „Малюнок, вірш, лист 

до мами” (додається) 





Додаток 1 

до наказу департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації 

07.05.2019  №  141 
 

СПИСОК  

переможців обласного конкурсу „Малюнок, вірш, лист до мами” 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учасника 
Заклад освіти Клас 

Зайняте 

місце 

Номінація: кращий літературний твір „Вірш  мамі” 

1.  
Брич Наталія 

Андріївна 

Іршавський заклад загальної середньої освіти            

І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської міської ради  
9 І 

2.  
Поляк Аліна 

Іванівна 

Загатська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Іршавської районної ради 
10 ІІ 

3.  
Буркало Юліанна 

Михайлівна 

Пилипецький ліцей Міжгірської районної ради   
8 ІІІ 

4.  
Бедей Богдана 

Юріївна 

Тячівківська загальноосвітня школа І – ІІ 

ступенів Тячівської міської ради 8 
заохочу-

вальний 

приз 

5.  
Кушнір Мар’яна 

Михайлівна 

Великоберезнянська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат  І – ІІІ ступенів  

Закарпатської обласної ради   

10 
заохочу-

вальний 

приз 

6.  
Коваші Валентина 

Юріївна 

Перечинський професійний ліцей 
І курс 

заохочу-

вальний 

приз 

Номінація: кращий літературний твір „Лист мамі” 

7.  

Князева 

Олександра 

Вікторівна 

Хустська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів 

№ 3 Хустської міської ради 
8 І 

8.  
Мізін Максим 

Олегович 

Мукачівська спеціальна загальноосвітня           

школа-інтернат І – ІІ ступенів  

Закарпатської обласної ради 

9 ІІ 

9.  
Ціва Андріана 

Василівна 

Лінцівська  загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів  Ужгородської районної  ради 
10 ІІІ 

10.  
Спірін Тетяна 

Іванівна 

Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 13 Мукачівської міської ради   
8 

заохочу-

вальний 

приз 

Номінація: кращий твір образотворчого мистецтва „Малюнок мамі” 

11.  
Мельник Антоніна 

Володимирівна 

Буштинський ліцей Тячівської районної ради  

Закарпатської області 
5 І 

12.  
Поляк Ангеліна 

Сергіївна 

Виноградівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів №8 Виноградівської районної ради  
7 ІІ 

13.  

Баран Адам 

Михайлович 

 

Ужгородська спеціальна загальноосвітня               

школа-інтернат І – ІІІ ступенів  

Закарпатської обласної ради 

6 ІІІ 

14.  
Сірак Михайло 

Володимирович 

Худлівська загальноосвітня школа                       

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради  
7 

заохочу-
вальний 

приз 

15.  
Поп Таїсія 

Василівна 

Дубриницька загальноосвітня школа                     

І – ІІІ ступенів Перечинського району  
7 

заохочу-

вальний 

приз 

 



Додаток 2 

до наказу департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації 

07.05.2019  №  141 
 

СПИСОК  

педагогів, які підготували переможців обласного конкурсу  

„Малюнок, вірш, лист до мами” 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові педагога 
Заклад освіти 

Номінація: кращий літературний твір „Вірш мамі” 

1.  
Гозда  

Наталія Василівна   
Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації  

2.  
Фущіч  

Ольга  Іванівна 

Загатська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Іршавської районної ради 

3.  
Жабей  

Ганна Федорівна 
Пилипецький ліцей Міжгірської районної ради 

4.  
Душна  

Богдана Василівна   

Тячівківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Тячівської міської ради 

5.  
Чудновська  

Руслана Василівна 

Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат  І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради 

6.  
Рац  

Ангеліна Вікторівна 
Перечинський професійний ліцей 

Номінація: кращий літературний твір „Лист мамі” 

7.  
Постоялкіна  

Тетяна Федорівна 

Хустська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 3  

Хустської міської ради 

8.  Мучичка Надія Вікторівна 
Мукачівська спеціальна  загальноосвітня школа-інтернат              

І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради 

9.  Голич Наталія Юріївна 
Лінцівська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  

Ужгородської районної  ради 

10.  
Рогальська  

Тетяна Володимирівна 

Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 13 

Мукачівської міської ради  

Номінація: кращий твір образотворчого мистецтва „Малюнок мамі” 

11.  Рущак Ольга Василівна 
Буштинський ліцей Тячівської районної ради  

Закарпатської області 

12.  Розгоні Тетяна Василівна 
Виноградівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8 

Виноградівської районної ради  

13.  
Прислупська  

Андрея Йосипівна 

Ужгородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат                     

І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради 

14.  
Повхан  

Маріанна Василівна 

Худлівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради  

15.  
Зозулич 

Аліна Василівна 

Дубриницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Перечинського району  

 


