
Підсумки обласного конкурсу юних дарувань “Кобзарики”. 

Завершився обласний конкурс юних дарувань “Кобзарики”, який був присвячений 200-
річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. Конкурс пройшов у всіх районах та містах 
Хмельниччини і зацікавив понад дві з половиною тисячі дітей віком від 6 до 15 років – 
читачів бібліотек області, які обслуговують дітей. Активними учасниками конкурсу 
стали читачі бібліотек Дунаєвецького, Віньковецького, Красилівського, Полонського, 
Кам’янець-Подільського, Ізяславського, Теофіпольського, Деражнянського районів, 
міст Хмельницького та Кам’янця-Подільського. 

На розгляд журі третього етапу конкурсу надійшло 308 робіт, які були представлені у 
номінаціях “Золоте перо” (літературні твори), “Художня майстерня” (художні роботи) та 
“Яскравий спалах” (фотороботи). Найширше юним подолянам вдалося розкрити своє 
ставлення до Т.Г.Шевченка, його творчості, вшанування його імені через художні 
роботи та вірші. 

Художні роботи вирізнялись кількістю представлених технік: живопис, графіка, квілінг, 
вишивка, витинанка, вироби з дерева, бісеру, гіпсу, батік, художня ліпка, аплікація з 
ниток, гравюра на вощеному папері, ліпка з солоного тіста, пластиліновий вітраж, 
нетрадиційне ткацтво  тощо. Більшість робіт вирізнялись креативністю та 
оригінальністю рішення творчого задуму авторів. 

Чимало було присвячено Великому Кобзареві віршів,  оповідань та казок, а також 
зроблено фотографій, які засвідчували вшанування імені Кобзаря. 

Обласне журі, до складу якого увійшли член Національної спілки письменників України 
Шмурікова Н.М.,голова обласної Національної спілки письменників України, директор 
обласного літературного музею Горбатюк В.І.,член Національної спілки художників 
України, мистецтвознавець Голунський В.М., член Національної спілки художників 
України Павлович Я.М., фахівці управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації та обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г.Шевченка оцінило 
творчі роботи учасників івизначило 30 переможців. 

За підсумками конкурсу в обласній бібліотеці для дітей імені Т.Г.Шевченка організована 
виставка кращих творчих робіт дітей. Виставка відкрилась напередодні дня 
народження Т.Г.Шевченка 6 березня і буде діяти до 30 квітня 2014 року.Переможці 
конкурсу: 

У номінації“Золоте перо” 

  

Вікова категорія від 6 до 10 років: 

І місце– Ковальчук Дарина. “У всякого своя доля…”. (с.Стуфчинці Хмельницького 
району). 

ІІ місце– учні 3-Б класу гімназії. “Тобі, Кобзарю, наша шана і 
любов”.(м.Старокостянтинів). 

ІІІ місце– учні 2-Г класу гімназії. “Ми тебе не забудем, Тарасе!”. (м.Старокостянтинів). 

  

Вікова категорія від 11 до 15 років: 

І місце– Громова Дана. “Поезії”. (с.Женишківці  Віньковецького району). 



ІІ місце– Гордійчук Роман. “Мої думки та почуття…”. (с.Вільховець 
Новоушицькогорайону). 

ІІ місце– Набенюк Леся. “Славимо тебе, Кобзаре”. (с.Пасічна Старосинявського району). 

ІІІ місце– Несвіцький Василь. “Тарасові світанки”. (с.Завадинці Ізяславського району). 

ІІІ місце– Граб Анастасія. “Моя Україна”. (смт.Ярмолинці). 

ІІІ  місце– Уляна Комарницька. “Балада про Тараса”. (смт.Нова Ушиця). 

                   

у номінації“Художня майстерня” 

  

Вікова категорія від 6 до 10 років: 

І місце– Шлапак Анна. “Не забуде Україна Кобзареві співи” (вишивка бісером), 

                 (с.Довжок Кам’янець-Подільського району). 

І місце– Приступа Орест. “Мені тринадцятий минало…” (пейп-арт). 

                (с.Пирогівка Віньковецького району). 

ІІ місце– Каплицька Ярослава. “Зацвіла в долині червона калина” (живопис). 

                 (смт.Деражня). 

ІІ місце– Лиса Анна. “Тече вода край города…”(живопис). (м.Хмельницький). 

ІІ місце– Струнь Анастасія. “Зоре моя вечірняя…”. (малюнок на склі). 

                (м. Красилів). 

ІІІ місце– Саніцька Анастасія. “Село на нашій Україні – неначе писанка село”(живопис). 

                   (м.Старокостянтинів). 

ІІІ місце– Волянська Вікторія. “У нашім раї на землі” (квілінг). 

                  (с.Михайлівці Красилівського району). 

ІІІ місце– Садовська Аліна. “У неділю не гуляла…”(витинанка). 

                   (с.Печеське Красилівського району). 

  

Вікова категорія від 11 до 15 років: 

І місце– Горячева Катерина. “Садок вишневий коло хати” (квілінг, нитки). 

                (м.Хмельницький). 



І місце– Середюк Марина. “У нашім раї на землі…” (живопис). (смт.Деражня). 

І місце– Довбуш Вікторія. “Встала весна, землю сонну розбудила, уквітчала її…” 

                (батік). (м.Волочиськ). 

ІІ місце– Лисенко Катерина. “Свою Україну любіть!”(живопис). (м.Ізяслав). 

ІІ місце– Допта Поліна. “Кобзар грає, виспівує” (нетрадиційне ткацтво). 

                 (с.Бальківці Волочиського району). 

ІІ місце– Гурна Юля. “Село на нашій Україні – неначе писанка село”(змішана техніка). 

                 (с.Нове Поріччя Городоцького району). 

ІІІ місце– Бугай Денис. “Тече вода з-під явора…”(живопис). 

                   (с.Грузевиця Хмельницького району). 

ІІІ місце– Балійчук Анастасія. “Тече вода з-під явора…”(живопис). 

                   (с.Поліське Ізяславського району). 

ІІІ місце– Корчинська Юлія. “Катерина”(живопис). (м.Кам’янець-Подільський). 

  

у номінації“Яскравий спалах” 

  

Вікова категорія від 6 до 10 років: 

І місце– Шевчук Андрій. (м.Хмельницький). 

  

Вікова категорія від 11 до 15 років: 

І місце– Хитрук Ірина. (м.Хмельницький). 

ІІ місце– Ступак Юлія. (смт.Білогір’я). 

ІІІ місце– Федорченко Денис. (с.Підпилип’я  Кам’янець- Подільського району). 

  

Відзначені членами журі творчі роботи таких учасників конкурсу: 

за літературні твори: 

–        Попович Катерина ( с.Куча Новоушицького району). 

–        Тетерук Каріна (м. Старокостянтинів). 



–        Групова робота учнів гімназії (м.Старокостянтинів). 

–        Пархомець Юрій (с.Песець Новоушицького району). 

–        Галецька Катерина (с.Сатанів Городоцького району). 

  

За художні роботи: 

–        Пилипенко Дмитро (с.Радівці Деражнянського району). 

–        Шуман Альона (с.Йосипівці Білогірського району). 

–        Терещенко Настя (м.Хмельницький). 

–        Букарева Світлана (м.Хмельницький). 

–        Рябчук Ярослав (с.Малий Скнит Славутського району). 

–        Цимбалюк Таня (с.Велика Березна Полонського району). 

–        Циганкова Іванна (с.Пліщин Шепетівського району). 

–        Гордійчук Майя (м.Старокостянтинів). 

  

За фотороботи: 

–        Багола Катя (с.Бедриківці Городоцького району). 

–        Блажук Юлія (с.Чорниводи Городоцького району). 

 


