ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
18.04.2019

Ужгород

№ 121

Про
підсумки
П’ятого
обласного фестивалю-конкурсу
„Воскресни, писанко!”
Відповідно до Плану роботи департаменту освіти і науки
облдержадміністрації на 2019 рік, наказу департаменту 18.01.2019 № 6
„Про проведення у 2019 році П’ятого обласного фестивалю-конкурсу
„Воскресни, писанко!” 17 – 18 квітня цього року проведено ІІІ (обласний) етап
П’ятого обласного фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!” (далі – Фестивальконкурс).
Фестиваль-конкурс проводиться з метою формування у молодого
покоління поваги до духовних і культурних надбань українського народу,
досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, високої патріотичної
свідомості та виховання громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, а
також створення умов для становлення інтелігентної, духовно цілісної
особистості, розвитку її здібностей і нахилів.
Участь у ІІІ етапі Фестивалю-конкурсу взяли 22 адміністративнотериторіальні одиниці області, 17 закладів освіти обласного підпорядкування та
16 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Не представили роботи
м. Мукачево та Іршавська міська об’єднана територіальна громада.
Відповідно до затвердженого Примірного положення Фестивалю-конкурсу
конкурсні роботи було представлено за номінаціями „Писанка” „Тематична
композиція „Традиції пасхальних свят: від давнини до сучасності”, „Великодній
рушник”.
Усі представлені учасниками роботи визначаються відповідністю
регіональним традиціям щодо розпису, орнаменту, кольористики, відображають
повагу до культурного та історичного минулого багатонаціонального Закарпаття.
У стилізованих декораціях фольклорного характеру відображено зв’язок поколінь.
При виготовленні експонатів виставки її учасники використали як традиційні
засоби художньої виразності, так і сучасні, модернові практики.
Мистецьке поєднання регіональних особливостей, універсальних тем і
сюжетів та врахування тенденцій сучасного мистецтва дали можливість краще
відтворити пасхальні звичаї і традиції Закарпаття у святкуванні Великодня,
презентувати культурно-мистецьку спадщину нашого краю.
Представлені на Фестивалі-конкурсі 55 великодніх композицій, змістовних
і глибоких за своєю суттю, здатних викликати позитивні емоції, надавати
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інформацію
для
роздумів,
за використанням
художніх
засобів,
матеріалом відрізняються одна від одної, однак у своїй цілісності створюють
особливе середовище та художньо-естетичний образ, що на одній локації є
відображенням народних звичаїв і традицій і виконує пізнавально-народознавчу
функцію.
Змістовим доповненням експозиції, розташованої на пл. Народна, стало
проведення понад 90 умільцями, серед яких як учні, аматори, так і професіонали,
майстер-класів з виготовлення як традиційної, так і сучасної писанки та інших
великодніх атрибутів.
Ураховуючи зазначене, відповідно до зведених протоколів журі, за
загальною сумою балів, набраних у трьох номінаціях, за збереження,
примноження духовних і культурних традицій у святкуванні Великодня, за
проявлені творчість та майстерність у виготовленні представлених робіт
НАКАЗУЮ:
1. Визнати відповідно до Примірного положення переможцями П’ятого
обласного фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!” учасників згідно з
додатком 1.
2. Нагородити переможців Почесною грамотою департаменту освіти і
науки облдержадміністрації та грошовою премією у розмірі:
за перше місце – 5000,00 грн;
за друге місце – 4000,00 грн;
за третє місце – 3000,00 гривень.
3. Нагородити Почесною грамотою департаменту освіти і науки
облдержадміністрації наступних учасників Фестивалю-конкурсу:
за оригінальність у розкритті тематичної композиції – команди
міста Хуста, Іршавського та Ужгородського районів, Чертезької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради;
за креативність у розкриті теми – команду м. Ужгород;
за оригінальність презентації композиції – команду Виноградівського
району;
за представлення композиції „Моя квітуча Україна – країна миру і
добра”, присвячену воїнам АТО – команду Тячівського району;
за творчий підхід у висвітленні теми – команду Мукачівської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської
обласної ради.
4. Нагородити учасників П’ятого обласного фестивалю-конкурсу
„Воскресни, писанко!” Почесною грамотою департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та заохочувальною грошовою премією у розмірі 1500,00 грн
згідно з додатком 2.
5. Начальникам місцевих органів управління освітою та керівникам
закладів освіти – учасникам ІІІ (обласного) етапу Фестивалю-конкурсу:
5.1. Зазначені грошові премії використати для стимулювання активних
учасників Фестивалю-конкурсу або на потреби закладів освіти.
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Додаток 1
до наказу департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
_18.04.2019___ № _121__

СПИСОК
переможців П’ятого обласного фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!”,
нагороджених Почесною грамотою департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та грошовою премією
№
з/п

Назва учасника фестивалю-конкурсу

ПІБ керівника

Зайняте
місце

Місцеві органи управління освітою
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Відділ освіти, молоді та спорту Рахівської
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Перечинської
райдержадміністрації
Відділ
освіти
Великоберезнянської
райдержадміністрації
Управління
освіти,
охорони
здоров’я,
культури, сім’ї, молоді та спорту Тячівської
міської ради

Севч О.І.

І

Цапик В.Й.

ІІ

Ладані В.О.

ІІІ

Дерен С.І.

ІІІ

Заклади освіти обласного підпорядкування
Великоберезнянська
загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І – ІІІ ступенів Ромочуська-Караван І.І.
Закарпатської обласної ради
Ужгородська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат І – ІІІ ступенів Закарпатської
Бушко Н.І.
обласної ради
Хустська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної
Деленко Б.В.
ради
Закарпатський центр туризму, краєзнавства,
Мошак М.І.
екскурсій і спорту учнівської молоді

І
І
ІІ
ІІІ

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
9.
10.

Хустський професійний ліцей сфери послуг
ДНЗ „Мукачівський центр професійнотехнічної освіти”

Пригара Д.М.

ІІ

Панас В.В.

ІІІ

Додаток 2
до наказу департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
_18.04.2019___ № _121__

СПИСОК
учасників П’ятого обласного фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!”,
нагороджених Почесною грамотою департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та заохочувальною грошовою премією
№
з/п

Назва учасника фестивалю-конкурсу

ПІБ керівника

Місцеві органи управління освітою
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Управління освіти Ужгородської міської ради
Управління освіти Берегівської міської ради
Управління
освіти,
релігій
та
у
справах
національностей Хустської міської ради
Управління
У
освіти, культури, молоді та спорту
Чопської міської ради
Відділ освіти, молоді та спорту Берегівської
райдержадміністрації
Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської
райдержадміністрації
Відділ освіти Воловецької райдержадміністрації
Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
Відділ освіти Міжгірської райдержадміністрації
Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської
райдержадміністрації
Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Перечинської міської ради
Відділ освіти Свалявської райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту, у справах дітей,
культури, туризму та зовнішніх зв’язків Полянської
сільської ради
Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту
Вільховецької сільської ради
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту
Баранинської сільської ради
Управління освіти Тячівської райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Ужгородської
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Хустської
райдержадміністрації

Мухомедьянова Н.Б.
Бабяк Е.З.
Мочарник В.В.
Лугова М.О.
в.о. начальника Лесишин Е.Д.
Сігетій М.М.
Шутка Н.П.
Яцканич Є.М.
Олексієнко Н.С.
Кешеля С.І.
Барзак О.І.
Грабар Е.В.
Лізанець П.І.
Габор М.М.
Янович Е.Д.
Думнич М.В.
Михайлишина М.І.
Русин П.П.

Заклади освіти обласного підпорядкування
19. Домбоківська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради

Лавер Л.І.
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20. Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою
військово-фізичною
підготовкою
імені
Героїв
Красного поля Закарпатської обласної ради
21. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді
22. Закарпатський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді
23. Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької
творчості „ПАДІЮН”
24. Мукачівська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
25. Перехрестівська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
26. Перечинська
загальноосвітня
школа-інтернат
І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
27. Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школаінтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Закарпатської обласної ради
28. Солотвинська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
29. Часлівецька спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
30. Чертезька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
31. Чинадіївський дошкільний навчальний заклад (дитячий
будинок) інтернатного типу Закарпатської обласної
ради

Продовження додатка 2
Захаров Ю.М.
Геревич О.В.
Корсак В.В.
Ганущина С.І.
Сенько І.В.
Глінко М.М.
Коба В.Ф.
Іщенко О.Т.
Боднар В.Б.
Михайлочко М.І.
Соляник О.М.
Софілканич С.Й.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
32. Вище професійне училище № 3 м. Мукачево
33. Державний навчальний заклад „Ужгородський центр
професійно-технічної освіти”
34. Професійно-технічне училище № 33 смт Великий
Березний
35. Тячівський професійний ліцей Закарпатської області
36. Хустський професійний ліцей
37. Міжгірський професійний ліцей
38. Ужгородське вище професійне училище торгівлі та
технологій харчування
39. ДПТНЗ „Білківський професійний аграрний ліцей”
40. Вище професійне училище № 34 м. Виноградів
41. Свалявський професійний будівельний ліцей
42. ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей
ім. М.Данканича”
43. Ужгородське вище комерційне училище КНТЕУ
44. Берегівський професійний ліцей сфери послуг
45. Перечинський професійний ліцей

Газдик М.М.
Тимко С.М.
Микита М.І.
Бокоч П.М.
Роман І.М.
Маринець В.Ю.
Кощак В.Й.
Білак В.І.
Гнатківський В.П.
Власик О.В.
Ковбаско В.В.
Гондорчин Л.П.
Тороній В.Е.
Келемен М.Ю.

