
 
 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 
 

 

 

Н А К А З  

 

 

05.11.2017 р.                   м. Київ             № 11-07 

 

 

Про підсумки проведення 

дитячо-юнацького фестивалю 

мистецтв «Сурми звитяги» 

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626, з 2 по 5 листопада 

2017 року у місті Львові Українським державним центром позашкільної освіти 

спільно з Громадською організацією «Сурми звитяги» було проведено дитячо-

юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги». Відповідно до умов 

проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами  

Лауреатів Фестивалю 

молодша вікова категорія 

І місце 

квартет «Експромт» Центру позашкільної освіти м. Володимир-Волинський 

Волинської області, керівник Тюрікова Г.В.; 

вокально-інструментальний ансамбль «Freedom» м. Трускавець, керівники 

Родіонова І.В., Стець М.В; 

Бойз бенд «NS» позашкільного навчального закладу Будинку дитячої 

творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник Дьячина О. С. 

ІІ місце 

тріо «Мелодія» Яворівського району Львівської області, керівник Сирко 

Б.Д.; 
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вокально-хоровий колектив Народної вокальної студії Вікторії Кирилюк 

Жовківського центру творчості Львівської області, керівник Кирилюк В.; 

Зразковий дитячо-юнацький хор «Радуниця» середньої загальноосвітньої 

школи № 54 Шевченківського району м. Львова, керівник Манько Н.Я.; 

вокальний ансамбль «Веселкові барви» Комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради», керівник 

Гончарук Н.В.; 

дует «Фіялочки» Івано-Франківської загальноосвітньої школи № 6 ім. І. 

Ревчука, керівник Шиптур Т.В.; 

вокально-інструментальний гурт «Галицька балада» Радехівської районної 

школи мистецтв імені Митрополита А. Шептицького Львівської області, 

керівник Соловйова Н. В.. 

ІІІ місце 

квартет «Калинонька» Новороздільського навчально-виховного комплексу 

імені Володимира Труша «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Львівської області, керівник Шпак 

А.М.; 

дует «Водограй» у складі Христини Мантошко та Олени Писко, вихованок 

Пнікутського навчально-виховного комплексу Мостиського району Львівської 

області, керівник Глоговський А.Е.; 

тріо зразкової студії естрадного співу «Юність» Здолбунівського районного 

центру творчості дітей та юнацтва Здолбунівської районної ради Рівненської 

області; 

вокальний ансамбль «Сяйво» Мостиської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ 

ступеня Львівської області, керівник Макар Г.М.; 

вокально-хоровий ансамбль «Ка-приз» середньої загальноосвітньої школи 

№ 43 Шевченківського району м. Львів, керівник Тимчишин Л. 

Старша вікова категорія 

І місце 

фольклорно-етнографічну студію «Світлиця» Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини м. Львів, керівник Андрухів Л.; 

зразкову студію вокального співу «Лодомир» Центру позашкільної освіти м. 

Володимир-Волинський Волинської області, керівник Тюрікова Г.В.; 

ІІ місце 

фольклорний гурт «Мокоша» Вінницького училища культури і мистецтв ім. 

М.Д. Леонтовича, керівник Васюк Ю.А.; 

вокально-інструментальний ансамбль «Time to Drems» м. Трускавець 

Львівської області, керівники Ганчарик О.В., Родіонова І.В., Стець М.В. 

 

Дипломантів 

вокально-інструментальний ансамбль «М-BITS», керівники Ганчарик О.В., 

Родіонова І.В., Стець М.В., спеціальна відзнака журі за молодіжне трактування 

патріотичної теми; 
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вокально-інструментальний ансамбль «Лебедія» Шевченківського району м. 

Львів, керівник Степанишин А., спеціальна відзнака журі за молодіжне 

трактування патріотичної теми; 

дует у складі Корчинського Максима і Паславського Максима, вихованців 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів-колегіум» 

№3 м. Червоноград Львівської області, керівник Пляцко О.Я., спеціальна 

відзнака журі за молодіжне трактування патріотичної теми; 

вокальний ансамбль «Багаття» Червоноградської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступеня № 8 Червоноградської міської ради Львівської області, керівник 

Коломієць Л. В., спеціальна відзнака журі за щирість та емоційність виконання; 

вокальний ансамбль «Крила юності» Пониковицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бродівського району Львівської області, керівник Коваль 

В.М., спеціальна відзнака журі за оригінальність та актуальність творів; 

Зразковий фольклорно - етнографічний ансамбль «Вербиченька» 

Томашпільського Будинку дитячої творчості Вінницької області, керівник 

Синиця Л.В., спеціальна відзнака журі за щирість виконання; 

вокально-інструментальний ансамбль «Оберіг» Донецького національного 

університету імені Василя Стуса Вінницької області, керівник Бегас Н.О., 

спеціальна відзнака журі за актуальність творів; 

ансамбль дзвонарів «Подільські дзвони» Клекотинської середньої 

загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької 

області, керівник Євдокімов О.М., спеціальна відзнака журі за оригінальність 

композиції; 

вокальний ансамбль Будинку художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді м. Стебник Львівської області, керівник Кузьмич Л.Й., спеціальна 

відзнака журі за сценічну культуру та естетику; 

вокальний ансамбль «Опришівські соловейки» Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи № 6 ім. І. Ревчука, керівник Шиптур Т.В., спеціальна 

відзнака журі за молодіжне трактування патріотичної теми; 

вокальний ансамбль «Мальви» Яворівської гімназії імені Осипа Маковея 

Львівської області, керівник Горох М.С., спеціальна відзнака журі за вдало 

підібраний репертуар. 

Лауреатів Фестивалю 

в номінації 

«Солісти-вокалісти» 

молодша вікова категорія 

І місце 

Мхітарян Анастасію, ученицю Дрогобицької середньої школи №2 

Львівської області, керівник Мурза О.І.; 

Гіру Володимира, Яворівський район, керівник Тучапський Юрій Іванович; 

ІІ місце 

Арсентєву Аліну, вихованку Жовківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник Щурик А.М.; 
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Ткачук Ліну, вихованку Центру позашкільної освіти м. Володимир-

Волинський Волинської області, керівник Тюрікова Г.В.. 

ІІ місце 

Левицького Ігоря, учня загальноосвітньої школи №15 м. Дрогобич 

Львівської області, керівник Будз М.П.; 

Білан Діану, Івано-Франківська гімназія № 2, керівник Шиптур Т.В.. 

ІІІ місце 

Коваля Богдана, вихованця навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей 

«Оріяна» Сихівського району м. Львів, керівник Бойко О.Г.; 

Мужилко Людмилу, вихованку Волинського державного центру 

естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

закладів, керівник Бортнічук С.С.; 

Кривов’яз Ірину, вихованку Будинку дитячої творчості Томашпільського 

району Вінницької області, керівник Синиця Л.В.; 

Іванченка Сергія, вихованця музичної школи ім. Скалецького м. Бершадь 

Вінницької області, керівник Баранова Л.Г.. 

Старша вікова категорія 

І місце 

Титусу Володимира, вихованця вокальної студії Наталки Самсонової с. 

Вороблячин Яворівського району Львівської області, керівник Самсонова Н.  

ІІ місце 

Мазурак Іванну, ученицю Потелицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Жовківського району Львівської області, керівник Рошко М.П.; 

Гриціва Івана, студента Українського католицького університета м. Львів. 

ІІІ місце 

Дудинець Зоряну, вихованку Опорного загальноосвітнього навчального 

закладу «Перемишлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Омеляна 

Ковча» Перемишлянської районної ради Львіської області, керівник Задорожна 

Г.С.; 

Луковського Олега, Львівське вище професійне училище комп’ютерних 

технологій та будівництва, керівник Оленчин Н.М. 

 

Дипломантів Фестивалю 

Маркович Аліну, вихованку Верхньорожанківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Сколівського району Львівської області, керівник Пинів Г.Є., 

спеціальна відзнака журі за майстерність виконання; 

Лабуніна Павла, вихованця Опорного закладу «Бродівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 Бродівської районної ради Львівської області», керівник 

Гром'як С.М., спеціальна відзнака журі за молодіжне трактування патріотичної 

теми; 

Манчуру Івана, вихованця Зводської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. 

Буського району Львівської області, керівник Василишин А.В., спеціальна 

відзнака журі за молодіжне трактування патріотичної теми; 
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Млиниську Іванну, вихованку Івано-Франківської загальноосвітньої школи 

№ 6 ім. І.Ревчука, керівник Шиптур Т.В., спеціальна відзнака журі за емоційне 

виконання творів; 

Опалевич Юліанну, ученицю середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 29 Личаківського району м. Львів, керівник Мостовий Л.. 

Лауреатів Фестивалю 

в номінації «Оркестри та ансамблі народних інструментів» 

молодша вікова категорія 

І місце 

Зразковий естрадно-симфонічний оркестр «Джерело» Радехівської районної 

школи мистецтв імені Митрополита А. Шептицького Львівської області, 

керівник Соловйов Я. О.. 

ІІ місце 

Народний дитячий духовий оркестр «Веселка» Центру дитячої та юнацької 

творчості Залізничного району м. Львів, керівник Винниченко Б.М.; 

ансамбль скрипалів «Елегія» гімназії (загальноосвітнього навчального 

закладу ІІ-ІІІ ступенів гуманітарного, художньо-естетичного профілю) м. 

Могилів-Подільський Вінницької області, керівники Любчик Н.В., Коваль І. Г.. 

Старша вікова категорія 

І місце 

духовий оркестр Львівського коледжу культури і мистецтв, керівник 

Хованець М.І. 

Дипломантів 

Зразковий художній колектив «Чарівна сопілка» Палац дитячої та юнацької 

творчості м. Дрогобича Львівської області, керівники Сивохіп О.М. та Сивохіп 

Т. І., спеціальна відзнака журі за сценічну культуру та естетику.  

Лауреатів Фестивалю 

в номінації «Авторська пісня» 

молодша вікова категорія 

І місце 

Царенську Валерію, вихованку навчально-виховного комплексу № 13 м. 

Червоноград Львівської області, керівник Байор І.В. 

ІІ місце 

Жовківського Остапа, учня середньої загальноосвітньої школи №41 

Шевченківського району м. Львів, керівник Дубиняк Л.І.. 

Старша вікова категорія 

І місце 

Шульца Ігора, воїна АТО, м. Львів. 

ІІ місце 

Матвіїва Тараса, вихованця державного навчального закладу «Вище 

професійне училище № 8, керівник Чопик Л. В.. 

Дипломантів Фестивалю 
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вокальний ансамбль «Росинка», навчально-виховного комплексу № 3 м. 

Червоноград Львівської області, керівник Пляцко О.Я., спеціальна відзнака 

журі за молодіжне трактування патріотичної теми; 

Климка Романа, учня Магерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Жовківського району Львівської області, спеціальна відзнака журі за молодіжне 

трактування патріотичної теми. 

 

Лауреатів Фестивалю 

в номінації «Народна хореографія» 

молодша вікова категорія  

І місце 

зразковий ансамбль народного танцю «Роси світанку» середньої 

загальноосвітньої школи № 84 м. Львів, керівник Бугрин Ю.З.. 

ІІ місце 

ансамбль народного танцю «Горличка» Кам’янець-Подільського Центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник Назаренко Д.М.. 

ІІІ місце 

ансамбль народного танцю «Гілея» Кам’янець-Подільського Центру дитячої 

та юнацької творчості загальноосвітньої школи № 6 Хмельницької області, 

керівник Гілевська І.М.; 

гурток народного танцю «Вихиляс» Ходорівської об’єднаної територіальної 

громади Львівської області, керівник Луців В.; 

Зразковий ансамбль танцю «Квітанок» Радехівської районної школи 

мистецтв імені Митрополита А. Шептицького Львівської області, керівник 

Харкевич Г.І.. 

Старша вікова категорія 

І місце 

Народний ансамбль танцю «Діброва» Львівського коледжу культури і 

мистецтв, керівники Копильчак О.П., Бень С.І. 

ІІІ місце 

дівочий вокально-хореографічний ансамбль «Панночка» при Храмі Різдва 

Пресвятої Богородиці м. Львів, керівник Федак І.. 

Дипломантів Фестивалю 

ансамбль народного танцю «Веселкові коралі» Львівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 82, керівник Гарбуз Н.Я., спеціальна відзнака журі за 

сценічну культуру та естетику. 

Лауреатів Фестивалю 

в номінації «Сучасна хореографія» 

молодша вікова категорія  

ІІ місце 

хореографічний колектив «Viva Dance» Волочиської об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, керівник Ковтун Ю.В.; 

Зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» Будинку дитячої творчості м. 

Нетішин Хмельницької області, керівник Грищук Л.С.. 

ІІІ місце 
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танцювальний колектив «Cenat» Пустомитівського району Львівської 

області, керівник Холов Т.І.. 

Старша вікова категорія  

І місце 

спільний проект Народного ансамблю «VIVA» Зразкового ансамблю 

«Радість» дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського 

відділення акробатики та молодіжної формації «Авангард» загальноосвітньої 

школи №4 м. Дрогобич Львівської області, керівник Дмитрієв С. В.. 

ІІ місце 

Театр танцю «Відлуння» та спортивно-танцювальний клуб «Карменс» 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львів, керівники Плахотнюк О. 

А., Єсіпова О.А., Мокрій Р.С.; 

Зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Медитація» Івано-

Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості, керівник 

Озимінська Е.Ю.. 

ІІІ місце 

Колектив «Пілігрим» Міжрегіонального вищого професійного училища 

автомобільного транспорту та будівництва м. Львів, керівник Мокрій Р.С. 

Дипломантів Фестивалю 

Ансамбль «Горянка» Довжанської СЗШ І-ІІІ ст. Дрогобицького району, 

керівник Яворська Ірина Василівна, спеціальна відзнака журі за актуальність 

композиції. 

Лауреатів Фестивалю 

в номінації «Художнє читання» 

молодша вікова категорія  

І місце 

Воловик Марину, вихованку Зразкового художнього колективу театральної 

студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський палац дітей 

та юнацтва ім.. Лялі Ратушної», керівник Вонсовська Л.. 

ІІ місце 

Регуша Назара, Явір Ірину, Ткаченко Ірину, вихованців навчально-

виховного комплексу «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавець Львівської області, 

керівник  Мількович М. М.; 

Коваль Діану, ученицю загальноосвітньої школи № 3 м. Дрогобич 

Львівської області, керівник Яворська Л. А.. 

ІІІ місце 

Соболевського Адріана, Базюка Богдана, Гордійчика Богдана, вихованців 

Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької 

міської ради», Студії «Срібний передзвін» Вінницького обласного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, керівник Єлісеєва 

С.М.; 

Одосія Володимира, вихованця зразкового художнього колективу 

театральної студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський 

палац дітей та юнацтва ім.. Лялі Ратушної», керівник Вонсовська Л.; 
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Кирика Маркіяна, вихованця Буського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, керівник Камінська М.М.. 

Старша вікова категорія 

І місце 

Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, керівник 

Долгополова Н.К.; 

Гродецьку Каріну, вихованку Чернівецького обласного центру естетичного 

виховання «Юність Буковини», керівник Боднарюк Н.В..  

ІІ місце 

Арсенюк Анну, вихованку гімназії загальноосвітнього навчального закладу 

ІІ-ІІІ ступенів гуманітарного, художньо-естетичного профілю м. Могилев 

Подільський Вінницької області, керівник Парасунько О.В.; 

Пенкалюка Степана, вихованця гуртка журналістики та літературної 

майстерності Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник Андріяшко О.. 

ІІІ місце 

Гуляйгродську Аліну, вихованку Бродівської гімназії ім. І.Труша Львівської 

області, керівник Булишин Б.П.; 

Гаркушу Анастасію, вихованку студії «Срібний передзвін» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 м. Вінниця Вінницького обласного 

об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», керівник Єлисєєва 

(Травнева) С.М.; 

Ісько Анастасію, вихованку Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 

імені Михайла Грушевського, керівник Галузінська Т.В.. 

Дипломантів Фестивалю  

Кушнір Надію, вихованку студії «Срібний передзвін» Хижинецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вінницького району Вінницького 

обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, 

керівник Єлісеєва С.М., спеціальна відзнака журі за актуальність виконуваного 

твору; 

Константінову Діану, вихованку Львівського коледжу культури і мистецтв, 

керівник Лавринів Г.П., спеціальна відзнака журі за кращу акторську 

майстерність; 

Нисевич Вероніку, ученицю Львівської української гуманітарної гімназії ім.   

Олени Степанів, керівник Гришканич Д.В., спеціальна відзнака журі за 

актуальність виконуваного твору; 

Тіщенко Сніжану, вихованку Буського Будинку дитячої та юнацької 

творчості, керівник Камінська М.М., спеціальна відзнака журі за актуальність 

виконуваного твору; 

Маїло Анастасіяю, вихованку гуртка «Журналістика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, 

керівник Дітковська Л.О., спеціальна відзнака журі за актуальність 

виконуваного твору; 
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Сисак Анастасію, Мацеху Марину, вихованців гуртка культури мови та 

спілкування «Дивограй», керівник Філіпчук Л.І., спеціальна відзнака журі за 

оспівування героїв-сучасників; 

Чуру Максима, Павліва Дмитра, Кусия Андрія, вихованців будинку дитячої 

та юнацької творчості м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області, 

керівник Добуш Н.М., спеціальна відзнака журі за оригінальність виконання; 

Ничвида Семена, вихованця гуртка «Українська література» Золочівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Львівської області, керівник Патрик 

О.Г.; 

Садикову Софію, вихованку гуртка «Ляльковий театр» Центру творчості 

дітей та юнацтва м. Стрий Львівської області, керівник Іванова Р.І.; 

Паламарчук Олену, вихованку студії «Срібний передзвін» Вінницького 

обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, 

керівник Єлісеєва С. М., спеціальна відзнака журі за актуальність виконуваного 

твору. 

Лауреатів Фестивалю 

в номінації «Авторська поезія і проза» 

молодша вікова категорія  

І місце 

Василишин Надію, вихованку Дрогобицького Палацу дитячої та юнацької 

творчості Львівської області., керівник Луценко К.О.. 

ІІ місце 

Боляк Іванну, ученицю Добростанської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Яворівського району Львівської області; 

Тихонюк Надію, ученицю гуртка журналістики та літературної 

майстерності Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник Андріяшко О.. 

ІІІ місце 

Ткачова Віктора, с. Сонячне Волноваського району Донецької області,  

керівник Войтенко І. М.; 

Бобкова Михайла, вихованця Зав’язанцівського навчально-виховного 

комплексу Мостиського району Львівської області, керівник Ванько В.С.; 

Дробину Катерину, вихованку Брацлавського навчально-виховного 

комплексу школи-інтернату, члена літературно–мистецької студії «Срібний 

передзвін» Немирівського району Вінницької області, керівник Єлісеєва С.М.  

Старша вікова категорія 

І місце 

Піцик Тетяну, вихованку Дрогобицького Палацу дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, керівник Луценко К.О.. 

ІІ місце 

Партика Володимира, вихованця Театру-студії «Катарсис», Центру дитячої 

та юнацької творчості Залізничного району м. Львів, керівник Жарова Н.П.; 

Семен Роксоляну, вихованку Зав’язанцівського навчально-виховного 

комплексу Мостиського району Львівської області, керівник Ванько В.С.. 
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ІІІ місце 

Пенкалюка Степана, вихованця гуртка журналістики та літературної 

майстерності Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник Андріяшко О.; 

Грабовську Роксолану, вихованку Тухлянського навчально-виховного 

комплексу «СЗШ-гімназія» Сколівського району Львівської області, керівник 

Грабовська О.Я. 

Дипломантів Фестивалю 

Вільчанську Вікторію, вихованку навчально-виховного комплексу №13 

Кам’янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області керівник Грицюк О., спеціальна відзнака журі за емоційне наповнення 

тексту; 

Гоя Владислава, учня загальноосвітньої школи №2 Кам’янець-Подільського 

Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник Грицюк 

О., спеціальна відзнака журі за емоційне наповнення тексту; 

Мандибуру Ірину, ученицю комунального навчального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Козятинської міської ради 

Вінницької області», спеціальна відзнака журі за емоційне наповнення тексту; 

Бурбулевич Соломію, вихованку навчально-виховного комплексу «ЗНЗ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ» ім. А.Костирки с. Костенів Перемишлянського району Львівської 

області, керівник Гавінська Н.М., спеціальна відзнака журі за емоційне 

наповнення тексту; 

Пустову Анастасію, члена літературно – мистецької студії «Срібний 

передзвін» Вінницького обласного об’єднання Всеукраїнського Товариства 

«Просвіта» Ім. Т . Шевченка, спеціальна відзнака журі за поетичні мініатюри; 

Ліщук Аліну, вихованку Палацу дитячої та юнацької творчості м. Дрогобич 

Львівської області, керівник Яворська Л.А., спеціальна відзнака журі за 

оспівування героїв-сучасників; 

Бугая Романа, учня Звірської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів, керівник Цицик О.І., спеціальна відзнака журі за оспівування героїв-

сучасників 

Лепак Аліну, вихованку навчально-виховного комплексу середньої 

загальноосвітньої школи № 2 — Гімназія м. Трускавець, керівник Мількович 

М. М., спеціальна відзнака журі за оспівування героїв-сучасників; 

Саламовську Тетяну, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

ЗОШ-гімназія» ім. М. Шашкевича с. Дуліби Стрийського району Львівської 

області, спеціальна відзнака журі за оспівування героїв-сучасників; 

Жолобкович Іванну, ученицю Грядівської загальноосвітньої школи I-II 

ступенів Жовківського району Львівської області, керівник Мізерник З.Р., 

спеціальна відзнака журі за оспівування героїв-сучасників; 

Іванків Ольгу та Хомину Андріану, вихованок середньої загальноосвітньої 

школи №1 м. Трускавець Львівської області, спеціальна відзнака журі за 

оспівування героїв-сучасників; 
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Дмитришин Христину, вихованку Устянської загальноосвітньої школи I-II 

ступенів Миколаївського району Львівської області, керівник Якимишин З.В.. 

Лауреатів Фестивалю 

в номінації «Графіка» 

молодша вікова категорія  

І місце 

Попчук Андріану, вихованку Червоноградської Гімназії Львівської області; 

Кушнір Ірину, вихованку Новоушицького Будинку дитячо-юнацької 

творчості смт. Нова Ушиця Хмельницької області, керівник Вільнікова А.; 

Баранецьку Олександру, ученицю середньої загальноосвітньої школи №3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник Ярчук А.В.  

ІІ місце 

Возьну Христину, ученицю Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №12 Червоноградської міської ради Львівської області, керівник 

Гудим Л.С.; 

Бойко Вікторію, вихованку Червоноградського навчально – виховного 

комплексу №13 Червоноградської міської ради Львівської області., керівник 

Мартинович О.Я.; 

Чолак Анну, вихованку арт-дизайн студії Центру дитячої та юнацької 

творчості Залізничного району м. Львів, керівник Кочергін І.П.; 

Табачинську Альбіну, ученицю середньої загальноосвітньої школи №3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник Ярчук А.В.; 

Грабович Лілію, вихованку Рудниківського навчально-виховного комплексу 

Миколаївського району Львівської області, керівник Потічна Г.. 

ІІІ місце 

Ярчук Вікторію, вихованку Старокостянтинівського Центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник Харчук А.П.; 

Лепак Аліну, вихованку навчально-виховного комплексу середньої 

загальноосвітньої школи № 2 - Гімназія м. Трускавець Львівської області, 

керівник Модрицька Л. Г.; 

Максимчук Богдану, вихованку Новоушицького Будинку дитячої та 

юнацької творчості смт. Нова Ушиця Хмельницької області, керівник 

Вільнікова А.М.; 

Криворичишака Олега, вихованця середньої загальноосвітньої школи №1 м. 

Трускавець Львівської області, керівник Вишатицька Л.І.; 

Андрухів Галину, вихованку Грушівської середньої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Дрогобицького району Львівської області, керівник 

Летнянчин О.. 

Старша вікова категорія 

І місце 

Сухмановську Марію, вихованку студії «Джерело» м. Золочів Львівської 

області, керівник Гевко Г.І.; 

Ярміла Сергія, вихованця Бузького Будинку дитячої та юнацької творчості 

Львівської області, керівник Гачкевич К.; 
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Джгун Наталію, вихованку студії образотворчого мистецтва Донецького 

обласного Палацу дитячої та юнацької творчості, керівник Трутко В.Л.; 

Кирчей Анастасію, ученицю середньої загальноосвітньої школи №3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник Ярчук А.В.. 

ІІ місце 

Дорожовця Назара, учня Новосілко-Опарівської середньої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Миколаївського району Львівської області, керівник 

Дорожовець Г.М.. 

Лауреатів Фестивалю 

в номінації «Живопис» 

молодша вікова категорія  

І місце 

Войнаровського Віталія, вихованця дитячо-юнацького центру Липовецького 

району Вінницької області, керівник Войнаровська Т.О.;  

Яремчук Валерію, ученицю середньої загальноосвітньої школи №3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник Ярчук А.В.; 

Ільчук Наталію, вихованку арт-гуртка «Палітра» Золочівського Центру 

дітей та юнацтва Львівської області, керівник Гевко Г.І. 

ІI місце 

Мельник Діану, вихованку загальноосвітньої школи I-III ступенів с. 

Кадиївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; 

Козак Юліану, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. 

Львів, керівник Стричак О.. 

ІІI місце 

Валькову Олю, вихованку гуртка «Живопис і народні промисли» м. 

Перемишляни Львівської області, керівник Тудай Г.Н.; 

Сасик Вікторію, вихованку середньої загальноосвітньої школи №1 м. 

Трускавець Львівської області, керівник Вишатицька Л.І.; 

Пасічник Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

учнівської творчості м. Трускавець Львівської області, керівник Мінчак Х.В.; 

Ясінського Петра, вихованця Радехівської районної школи мистецтв імені 

А. Шептицького Львівської області, керівник Сухар О.С.; 

Захаркову Єлизавету, вихованку навчально-вихованого комплексу -

колегіуму №3 м. Червоноград Львівської області, керівник Козак С.М.; 

Гомінську Ірину, вихованку Миколаївського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник Кулачковська Х.І.. 

Старша вікова категорія 

І місце 

Чепелюка Богдана, вихованця зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

м. Золочів Львівської області, керівник Кирилова О.В.. 

ІI місце 

Петелицьку Софію, вихованку зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

м. Золочів Львівської області, керівник Кирилова О.В.. 

ІІI місце 
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Городецького Руслана, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Стрий Львівської області, керівник Кітела Я.І.; 

Чиковську Вероніку, ученицю Підгайчівської середньої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Самбірського району Львівської області, керівник Турків 

І.М. 

Саміло Анастасію, вихованку Радехівської районної школи мистецтв імені 

А. Шептицького Львівської області, керівник Сухар О.С.. 

Лауреатів Фестивалю 

в номінації «Декоративна композиція» 

молодша вікова категорія  

І місце 

Венциля Владислава, вихованця гуртка «Живопис і народні промисли» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Перемишляни Львівської області, 

керівник Тудай Г.М.; 

Німця Антона, вихованця гуртка «Вироби зі шкіри”» міського центру 

дитячої та юнацької творчості м. Шепетівка Хмельницької області, керівник 

Колотова О.К.; 

Голуб Яну, вихованку Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник Процик О.О.; 

Володіну Софію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району м. Львів, керівник Якимчук О.. 

ІI місце 

Тлусту Діану, Котуль Софію, вихованок гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник 

Ярмолюк В.П.; 

Козака Гордія, вихованця Радехівської районної школи мистецтв імені 

митрополита Андрея Шептицького Львівської області, керівник Сухар М.; 

Хомік Софію, вихованку гуртка «Ткацтво» Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини м. Львів, керівник Ващак О. І.; 

Клименко Марину, вихованку, гуртка «Чарівники» Волноваського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Донецької області, керівник 

Вишневська Л.М.; 

Гудко Мар’яну, вихованку Червоноградського навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів-колегіум» №3, Львівської 

області, керівник Бурцева Т.М.; 

Мурашко Кіру, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку дитячої творчості м. 

Новогродівка Донецької області, керівник Цейсюк О.Д.. 

ІІI місце 

Васильченка Віталія, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Борислав Львівської області, керівник 

Іваськів Ю. Ф.; 

Кичму Софію, вихованку арт-дизайн студії Центру дитячої та юнацької 

творчості Залізничного району м. Львова, керівник Кочергін І.П.; 
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Тимочко Марину, вихованку гуртка «Батик» Великоберезнянського Центру 

позашкільної роботи Закарпатської області, керівник Панько В.М.; 

Матвійчук Аліну, вихованку Будинку дитячо-юнацької творчості м. Славута 

Хмельницької області, керівник Свередюк О.Ю.; 

Пукаляк Тетяну, вихованку гуртка «Чарівна Глина» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Борислав Львівської області, керівник Когут О.З.; 

Магас Олену, ученицю середньої загальноосвітньої №78 Шевченківського 

району м. Львів, керівник Лазурак Н.В.; 

Макарова Назара, вихованця м. Кам’янеця-Подільського Хмельницької 

області; 

Голінську Ірину, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості м. 

Миколаїв Львівської області, керівник Кулачковська Х.І.; 

Шевченко Софію, вихованку, Центру дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району м. Львів, керівник Зуб Ю.. 

Старша вікова категорія  

І місце 

Шняка Дмитра, вихованця Миколаївського навчально-виховного комплексу 

Львівської області, керівник Гаврилишин П.В.; 

Олійника Миколу, вихованця Радехівської районної школи мистецтв імені 

митрополита Андрея Шептицького Львівської області, керівник Сухар М.; 

Калійчак Соломію, вихованку гуртка «Чарівна Глина» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Борислав Львівської області, керівник Когут О.З.; 

Печерицю Костянтина, вихованця навчально-виховного комплексу 

загальноосвітньої школи I ступеня – гімназії м. Ямпіль Вінницької області, 

керівник Долінська О.В.; 

ІI місце 

Васильченко Аліну, вихованку гуртка «Чарівний Олівець» Волноваського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Донецької області, керівник 

Філоненко Т.О.; 

Зурабову Марту, вихованку гуртка «Театр Моди» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району м. Львів, керівник Вовк О.М.. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                             Г. А. Шкура 


