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Про підсумки проведення 

Дитячо-юнацького фестивалю 

мистецтв «Сурми звитяги» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016р. 

№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015 № 1360» Українським державним центром позашкільної освіти 

спільно з Громадською організацією «Сурми звитяги» 5 листопада підведені 

підсумки Дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги».  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломами Фестивалю 

Лауреатів  

у номінації «Вокальні ансамблі» 

старша вікова категорія: 

І місце 

Фольклорно-етнографічний ансамбль «Вербиченька», Вінницької області, 

керівник Синиця Л.В.. 

ІІ місце 

Ансамбль «Коляда», вокальної студії «Heartbeat» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Г.М.; 

Вокально-інструментальний ансамбль «Out Doors» міста Трускавця 

Львівської області, керівники Родіонова І.В., Стець М.В.; 
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Народний художній колектив України «Жайвір» вокально-хорової арт-

студії Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської області, керівник  

Козяр Н.. 

ІІІ місце 

Чоловічий ансамбль Львівського державного коледжу культури і мистецтв, 

керівник Швайковський П. 

Молодша вікова категорія: 

І місце 

Зразковий художній колектив України «Острів дитинства» міста Львова, 

керівник Котовський С.Й.; 

Вокально-хоровий колектив Народної вокальної студії Вікторії Кирилюк 

Жовківського центру творчості Львівської області, керівник Кирилюк В. 

ІІІ місце 

Дарій Іванну, Дарій Вікторію, вихованок Івано-Франківського міського 

Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання, керівник Дем’яник І.; 

Театр естрадної пісні «Злагода» Палацу творчості дітей та юнацтва міста 

Хмельницький, керівник Казімірова О.І.; 

Вокально-інструментальний ансамбль «Кришталь» Сокальської СШ І-ІІІ 

ступенів №3, керівник Вільхова О.П.; 

Вокальний ансамбль «Щасливі діти» Будинку художньо-естетичної 

учнівської творчості міста Стебника Львівської області, керівник Кузьмич Л.Й.; 

Ансамбль «Арго», вокальну студію «Heartbeat» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Г.М.; 

Народний музичний театр «Погулянка» Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини, керівник Винар-Соломіна В.Я.. 

Дипломантів Фестивалю: 

Зразковий художній колектив «Чарівна сопілка» Палацу дитячої та 

юнацької творчості міста Дрогобича Львівської області - спеціальна відзнака 

журі за молодіжне трактування патріотичної теми, керівники Сивохіп О.М., 

Сивохіп Т.І.,  

Віталія Дерефінка, Святослава Григорчука, Віктора Камінського, вихованців 

тріо «Едем» Навчально-виховного комплексу імені Володимира Труша 

«Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови» - спеціальна відзнака журі за сценічну культуру та естетику, 

керівник Шпак А.; 

Колектив вокально-інструментального ансамблю «Time to Drems» - 

спеціальна відзнака журі за молодіжне трактування патріотичної теми, 

керівники Ганчарик О.В., Родіонова І.В., Стець М.В.;  

Вокальний ансамбль «Марічейка» Івано-Франківського міського Центру 

дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання - спеціальна відзнака журі за 

сценічну культуру та естетику, керівник Полякова Л.; 

Вокальний ансамбль «Мрія» Шевченківського району міста Львова - 

спеціальна відзнака журі за оригінальність виконання, керівник Врублевська 

А.П.;  
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Старша група вокальної студії «Діти-квіти» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Шепетівки Хмельницької області - спеціальна відзнака журі за 

молодіжне трактування патріотичної теми, керівник Балагур Ж.А.; 

Ансамбль бандуристів Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№82 - спеціальна відзнака журі за молодіжне трактування патріотичної теми, 

керівники Лучишин Г., Гребень Л.; 

1.2. Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Солісти-вокалісти» 

старша вікова категорія: 

І місце 

Чиж Христину, вихованкуЛьвівського Національного університету імені 

Івана Франка, керівник Петровська Н. В..  

ІІ місце 

Будзя Василя, вихованця Лімнянського навчально-виховного комплексу 

Турківського району Львівської області, керівник Цебак В.; 

Киричук Христину, вихованку Львівського коледжу культури і мистецтв, 

керівник Ляшенко Р.Д.. 

ІІІ місце 

Гораш Юлію, студентку Вінницького національного аграрного 

університету, керівник Сумченко В.Г. 

Молодша вікова категорія: 

І місце 

Салабан Анастасію, вихованку студії Наталки Самсонової міста 

Новоярівська Яворівського району Львівської області, керівник Самсонова Н.; 

ІІ місце 

Мацалаку Назара, вихованця Роздільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Миколаївського району Львівської області, керівник Герасимів О.С.; 

ІІ місце 

Копцюх Соломію, ученицю Старосамбірської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 Львівської області, керівник Копач Н.Р.; 

Галайко Христину, вихованку навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа-гімназія» міста Перемишляни Львівської області, 

керівник Гавінська О.М.. 

ІІІ місце 

Різник Ірину, вихованку Зразкової музичної студії естрадного співу 

«Вечірня Зірка» Кам’янка – Бузького районного Народного дому, керівник 

Богачик Н.В.; 

Швайковського Марка, учня Львівської лінгвістичної гімназії, керівник 

Підгірський В..  

Дипломантів Фестивалю: 

Івать Тетяну, вихованку Новороздільської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Львівської області - спеціальна відзнака журі за сценічну 

культуру та естетику, керівник Гуга М.Б.;  
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Нешту Поліну, солістку народного камерного хору «Жайвір» Центру 

творчості дітей та юнацтва - спеціальна відзнака журі за щирість та емоційність 

виконання, керівник Козяр Н.; 

Бек Тетяну, вихованку Немирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Яворівського району Львівської області - спеціальна відзнака журі за щирість 

виконання, керівник Митофір Б.С.; 

Ленько Лілію, вихованку Великогрибовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Жовківського району Львівської області - спеціальна відзнака журі за 

актуальність композиції, керівник Шпік Н.; 

Підгородецького Олега, вихованця Підгородецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Сколівського районуЛьвівської області - спеціальна відзнака журі 

за оригінальність та актуальність творів, керівник Байкенич Г.І.; 

Зарубича Олександра, вихованця Нововолинського Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області - спеціальна 

відзнака журі за актуальність творів, керівник Сидоренко Н.М.; 

Владику Яну, вихованку студії Буського району Львівської області - 

спеціальна відзнака журі за молодіжне трактування патріотичної теми, керівник 

Петринка А. Я.;  

Шутова Олександра, вихованця загальноосвітньої школи №1 міста 

Дрогобича Львівської області - спеціальна відзнака журі за оригінальність 

композиції, керівник Костецька М.І.; 

Фришкевича Артема, вихованця Зразкової музичної студії естрадного співу 

«Вечірня Зірка» Кам’янка – Бузького районного Народного дому - спеціальна 

відзнака журі за актуальність творів, керівник Богачик Н. В.. 

1.3.Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Оркестри та ансамблі народних інструментів»: 

ІІ місце 

Шевчука Анатолія та Мороза Олександра, дует акордеоністів, міста 

Могилів-Подільського, навчально виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа №4 - ліцей» Вінницької області, керівник Семенюк А.Г. 

ІІІ місце 

Духовий оркестр Пикуловицького НВК Пустомитівського району, керівник 

Богдан Мацевко, спеціальна відзнака журі за оригінальність композиції. 

1.4. Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Авторська пісня» 

старша вікова категорія: 

ІІ місце 

Сивоус Вікторію, студентку VІ курсу хорового відділу Львівського 

державного музичного училища ім. С.П. Людкевича, керівник Ельтек І.;  

Лопадчак Зоряну, студентку ІІІ курсу теоретичного відділу Львівського 

державного музичного училища ім. С.П. Людкевича, керівник Ельтек І.; 

ІІІ місце 
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Рачун Наталію, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села 

Корчин Радехівського району Львівської області; 

Кушнір Наталю, учителя Слободо-Шаргородської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вінницької області. 

Молодша вікова категорія: 

ІІ місце 

Вокальний ансамбль «Росинка», навчально-виховного комплексу № 3 міста 

Червонограда, керівник Пляцко О.Я.; 

Дипломантів Фестивалю: 

Міщій Соломію, вихованку Сокальської гімназії ім. Олега Романіва 

Львівської області - спеціальна відзнака журі за актуальність композиції, 

керівник Ярема С.І.; 

Лазорко Софію, вихованку студії Залізничного району міста Львова - 

спеціальна відзнака журі за сценічну культуру та естетику, керівник Кузьменко 

Н. П.; 

Формазюк Алісу, студентку І курсу відділу теорії музики Дрогобицького 

державного музичного училища ім. В.Барвінського Львівської області - 

спеціальна відзнака журі за актуальність композиції; 

Вокально-хоровий ансамбль «Ка-приз» середньої школи № 43 

Шевченківського району міста Львова - спеціальна відзнака журі за 

актуальність композиції, керівник Тимчишин Л.. 

1.5. Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Народна хореографія» 

старша вікова категорія: 

І місце 

Ансамбль танцю кафедри режисури та хореографії Львівського 

Національного університету імені Івана Франка, керівник Заслужений артист 

України Семен В. І., репетитори Бас Я. О. та Кіптілова Н. В.. 

ІІ місце 

Ансамбль народного танцю «Діброва» Львівського коледжу культури і 

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

Ансамбль «Викрутасики» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, 

керівник Сологуб Л, хореограф-репетитор Дендюк А.. 

ІІІ місце 

Народний ансамбль танцю «Підгір`я» Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана 

Ґжицького, керівник Бень С., балетмейстер. Красько Г; 

Ансамбль народного танцю «Барвінок» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Кам’янець – Подільського Хмельницької області, керівник 

Піддубняк Л. Є.; 

Вихованців хореографічної студії «Весняночка» народного художнього 

колективу Палацу дитячої та юнацької творчост міста Запоріжжя, художній 

керівник відмінник освіти України Воронова Н.І.; 
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Вихованців ансамблю танцю «Шарм», «Веселка», відділення рукопашного 

бою «Альтаїр» Вінницької області, керівники Олійник М.А., Боваврь К.С., 

Водянюк С.Ф.. 

Молодша вікова категорія: 

І місце 

Вокально-хореографічний ансамбль «Калинове намисто» при Церкві Різдва 

Пресвятої Богородиці міста Львова, керівники Бас Г., Бас Я.. 

ІІ місце 

Зразковий ансамбль народного танцю «Роси світанку» середньої 

загальноосвітньої школи № 84 міста Львова, керівник Бугрин Ю.З.; 

Народний дитячо-юнацький хореографічний ансамбль народного танцю 

«Полуничка» міста Львова, керівник Добинда Н.Г.. 

ІІІ місце 

Народний ансамбль танцю «Карпати» Львівського державного Палацу 

естетичного виховання учнівської молоді, керівник Заслужений артист України 

Семен В.І.. 

Дипломантів Фестивалю: 

Ансамбль народного танцю «Веселкові коралі» Львівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 82 - спеціальна відзнака журі за 

сценічну культуру та естетику, керівник Гарбуз Н.Я.. 

1.6. Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Сучасна хореографія» 

старша вікова категорія: 

І місце 

Народний художній колектив ансамблю танцю «Посмішка» Центру 

творчості дітей і молоді міста Житомира, керівник Лопарева Т.М.. 

Молодша вікова категорія: 

І місце 

Народний художній  колектив України хореографічний ансамбль «Росинка» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, керівник  

Чайковська Г.. 

ІІ місце 

Вихованці Народного ансамблю сучасного танцю «ВІВА», Зразкового 

ансамблю сучасного танцю «Радість» та молодіжної формації «АВАНГАРД» 

загальноосвітньої школи № 4 міста Дрогобича Львівської області, керівники 

Дмитрієв С., Вовденко Н., Свойкіна Н, Антоник Н.; 

Народний художній колектив ансамблю танцю «Галичанки» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району міста Львова, керівник 

Курганська Г.. 

ІІІ місце 

Зразковий колектив естрадного танцю «Глорія» Лубенського міського 

будинку культури Полтавської області, керівник Супрун Т.М.; 
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Ансамбль сучасного танцю «Карамель» Будинку дитячої та юнацької 

творчості міста Винники Львівської області, керівники Мелимук Х.В., 

Селізньова А.С.. 

1.7. Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Художнє читання» 

старша вікова категорія: 

І місце 

Марущак Юлію, вихованку Рихтицької середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, Дрогобицького району Львівської області, керівник Марущак 

О.О.. 

Хавунку Анастасію-Марію, студентку Львівського національного 

університе́ту і́мені Іва́на Франка. 

ІІ місце 

Мецан Марію, вихованку загальноосвітньої школи №1 міста Дрогобича 

Львівської області, керівник Фаринович С.Р.; 

Збаразького Олександра, студента Льві́вського національного університе́ту 

і́мені Іва́на Франка; 

Маніту Світлану, вихованку Народного театру «Під мостом» міського 

палацу культури імені Гната Хоткевича міста Львова; 

Гнатіва Михайла, вихованця коледжу культури і мистецтв міста Львова, 

керівник Лавринів Г.П.. 

ІІІ місце 

Вознюка Владислава, вихованця Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу ім. М. Грушевського Вінницької області, керівник Галузінська Т.В.; 

Дмитриш Каріну, вихованку коледжу культури і мистецтв міста Львова, 

керівник Лавринів Г.П.. 

Молодша вікова категорія: 

І місце 

Садовника Власа, вихованця Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості, керівник Філіппова Н.Я.; 

Лоїк Ярину, вихованку Перемишлянської загальноосвітньої школи І-Ш 

ступенів №2 ім. О. Ковча Львівської області, керівник Манюк Л.М.. 

ІІ місце 

Комма Данила, вихованця Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості, керівник Філіппова Н.Я. 

Гаркушу Анастасію, вихованку студії «Срібний передзвін» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 міста Вінниці Вінницького 

обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», керівник 

Єлисєєва С.М.  

ІІІ місце 

Мисько Ольгу, вихованку центру позашкільної освіти міста Самбора 

Львівської області, керівник Малик Н.М.; 
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Сімчук Діану, вихованку, Зразкового колективу України. театральної студії 

«Мельпомена» Вінницького міського палацу дітей та юнацтва, керівник 

Вонсовська Л.П.; 

Паламарчук Олену, вихованку студії «Срібний передзвін» Вінницького 

обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», керівник 

Єлисєєва С.М..  

Дипломанти фестивалю: 

Полінчука Павла, вихованця студії «Срібний передзвін» Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім.. Т.Г. Шевченка, студента Донецького національного 

університету - спеціальна відзнака журі за актуальність виконуваного твору 

міста Вінниці, керівник Єлісеєва; 

Нагірняк Ольгу, вихованку Львівського коледжу культури і мистецтва - 

спеціальна відзнака журі за кращу акторську майстерність, керівник Лавринів 

Г.П.. 

1.8. Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Авторська поезія і проза» 

старша вікова категорія: 

І місце 

Боднара Данила, вихованця Новороздільського будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, керівник Томащук Л.М..  

ІІ місце 

Мазур Марію, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа-гімназія» ім. М. Шашкевича села Дуліби Стрийського 

району Львівської області; 

Кушей Ксенію, ученицю Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№74, керівник Киселиця Н.І.; 

Арсенюк Анну, ученицю районної гімназії міста Могилів-Подільського 

Вінницької області. 

ІІІ місце 

Баран Ольгу, Нововитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Радехівського району Львівської області, керівник Басалик О.Є.; 
Ільченко Світлану, вихованку середньої школи № 8 міста Червонограда 

Львівської області, керівник Кінах І. В.; 

Габрель Володимира, вихованця студії «Срібний передзвін» Вінницького 

обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», керівник 

Єлисєєва С.М..  

Молодша вікова категорія: 

І місце 

Юркевич Христину, вихованку Звірської середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Самбірського районуЛьвівської області, керівник Цицик О.І.. 

ІІ місце 

Боляк Іванну, ученицю Добростанської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Яворівського району Львівської області; 
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Олеся Герин, ученицю Подорожненської середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Стрийського району Львівської області; 

ІІІ місце 

Стечишин Марту, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 1 міста 

Трускавця Львівської області, керівник Свінціцька Л.Д.; 

Балагур Олександру, вихованку центру дитячої та юнацької творчості міста 

Шепетівки Хмельницької області, керівник Гуменюк Н.В.; 

Дробіну Катерину, вихованку Брацлавського навчально-виховного 

комплексу Немирівського району Вінницької області. 

Дипломантів Фестивалю: 

Бабія Романа, вихованця Підбузького навчально-виховного комплексу І-ІІІ 

ступенів Дрогобицького району Львівської області - спеціальна відзнака журі за 

актуальність представлених творів; 

Іванків Ольгу, - спеціальна відзнака журі за актуальність представлених 

творів міста Трускавця Львівської області, керівник Барабаш Л.В.,  

Саламагу Діану, вихованку гуртка «Літературна веселка» Будинку 

учнівської творчості міста Трускавця Львівської області - спеціальна відзнака 

журі за актуальність представлених творів, керівник Кіселичник О.В.;  

Кравців Христину, вихованця гуртка «Літературна веселка» Будинку 

учнівської творчості міста Трускавця Львівської області - спеціальна відзнака 

журі за актуальність представлених творів, керівник Кіселичник О.В.,  

Мелешко Ольгу, ученицю навчально-виховного комплексу «Миртюківський 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов - дошкільний навчальний заклад» 

Стрийського району Львівської області - спеціальна відзнака журі за 

актуальність представлених творів; 

Кочергіну Інну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Шепетівки Хмельницької області - спеціальна відзнака журі за актуальність 

представлених творів, керівник Гуменюк Н.В.; 

Павлів Яну, вихованку середньої загальноосвітньої школи №1 міста 

Трускавця Львівської області - спеціальна відзнака журі за актуальність 

представлених творів, керівник Свінціцька Л.Д.;  

Дендяк Валерію, вихованку середньої загальноосвітньої школи №1 міста 

Трускавця Львівської області - спеціальна відзнака журі за актуальність 

представлених творів, керівник Свінціцька Л.Д.;  

Бутрей Анну, вихованку Болотнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Перемишлянського району Львівської області - спеціальна відзнака 

журі за актуальність написаних творів, керівник Бутрей Ж.І.; 

Надич Олесю, вихованку Борщовицького навчально-виховного комплексу 

Пустомитівського району Львівської області - спеціальна відзнака журі за 

актуальність представлених творів; 

Твердохліб Ангеліну, вихованку міського Центру дозвілля дітей та юнацтва 

за місцем проживання міста Івано-Франківська - спеціальна відзнака журі за 

актуальність представлених творів, керівник Зваричук Л.; 
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Антоняк Ірину, вихованку міського Центру дозвілля дітей та юнацтва за 

місцем проживання міста Івано-Франківська - спеціальна відзнака журі за 

актуальність представлених творів, керівник Зваричук Л.; 

Марчук Ксенію, вихованку студії «Срібний передзвін» Вінницького 

обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» - спеціальна 

відзнака журі за актуальність представлених творів, керівник Єлисєєва С.М.. 

1.9. Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Графіка» 

старша вікова категорія: 

І місце 

П’ятночка Ігора, вихованця будинку дитячої та юнацької творчості; селища 

міського типу Олеська в Буському районі Львівської області, керівник 

Турчиняк О. В.; 

Самійло Анастасію, вихованку Радехівської районної школи мистецтв 

Львівської області, керівник Огородник С.М.; 

Сукмановську Марію, вихованку творчої студії «Джерело», районного 

народного дому ім. І.Білозіра Золочівської районної ради Львівської області, 

керівник. Гевко Г.; 

Здебський Богдан, вихованця Яворівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Львівської області, керівник Здебська Л.М.; 

Кузан Діана, вихованку середньої загальноосвітньої школи №3 міста 

Трускавця Львівської області, керівник Ярчук А.В.; 

Клим Вікторію, вихованку Новосілко-Опарської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Львівської області, керівник 

Дорожовець Г.М.. 

ІІ місце 

Боднарчук Сергія, вихованця Оглядівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Радехівського району, керівник Офіцинська І.О.; 

Вус Анастасію, вихованку Оселівського навчально-виховного комплексу 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Яворівського району, керівник 

Графінська І.Є.; 

Дяченко Жанну, вихованку Кам’янка-Бузького районного Центру творчості 

дітей та юнацтва, керівник Литвин З.Ю.; 

Задолинну Орисю, вихованку Ожидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Буського району Львівської області, керівник Якимів Г.М. 

ІІІ місце 

Кобилецьку Тетяну, вихованку середньої загальноосвітньої школи № 20 

міста Львова, керівник Винник О.Б.; 

Дуган Анну, вихованку Червоноградської гімназії, керівник Кузьма Л.Б.; 

Іщик Юлію, вихованку, Бродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Львівської області, керівник Сірко Л.О.; 

Кардаш Тетяну, вихованку навчально-виховного комплексу «Школа-

гімназія «Сихівська» Львівської області, керівник Кич Н.С.; 
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Сірко Романа, вихованця «Сарненського аграрного ліцею» Рівненської 

області, керівник Цецюра І.Х.; 

Гетьманського Віталія, вихованця Гніздичівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Жидачівськго району Львівської області, керівник Миколишин 

О.Б.; 

Березюк Софію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Буського 

будинку дитячої та юнацької творчості, керівник Гачкевич К.Ю.; 

Боднарчука Сергія, вихованку Оглядівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Радехівського району; 

Блистів Уляну, вихованку Червоноградської гімназії Львіської області, 

керівник Кузьма Л. Б.. 

Молодша вікова категорія 

І місце 

Табачинську Альбіну, вихованку середньої загальноосвітньої школи №3 

міста Трускавця Львівської області, керівник Ярчук Антоніна Василівна; 

Семанишин Софію, вихованку, міського дитячого Центру дозвілля та 

юнацтва за місцем проживання міста Івано-Франківська, керівник Бик Х.В.;  

Лилик Божену, вихованку середньої загальноосвітньої школи № 95 міста 

Львова, керівник Саган О.В.; 

Мельник Анастасію, вихованку Гійченської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, керівник Ребець О.І. 

ІІ місце 

Пенюк Евеліну, вихованку Львівської загальноосвітнї школи І-ІІІ ступенів 

№ 82, керівник Стричак О.Р.; 

Романик Ярину, вихованку загальноосвітнї школи І-ІІІ ступенів № 82 міста 

Львова, керівник Стричак О.Р.; 

Кунду Христину, вихованку гуртка «Театр моди «Квіти» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Франківського району міста Львова, керівник Вовк О.М.; 

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

творчості Залізничного району міста Львова, керівник Кочергін І.П.; 

Бойка Данила, вихованця арт-студії «Палітра ідей» Шевченківського району 

міста Львова, керівник Соломійчук Г.М.. 

ІІІ місце 

Андрусик Юлію, вихованку Миколаївського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості, керівник Пристай М.М.; 

Барабаш Дарію, вихованку арт-студії Будинку дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району міста Львова, керівник Соломійчук Г.М; 

Гаріджук Олексія, вихованця, гуртка образотворчого мистецтва міського 

дитячого центру дозвілля та юнацтва за місцем проживання міста Івано-

Франківська, керівник Бик Х.В.;  

Пшика Назарія, вихованця навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа № 2 – гімназія» міста Трускавця Львівської області, 

керівник Модрицька Л.Г.; 
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Волчанську Юлію, вихованку спеціалізованої середньої загальноосвітньої 

школи №81 міста Львова, керівник Даниляк Д.Я.; 

Дьячек Валерію, вихованку зразкового художнього колективу-гуртка 

образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» Палацу учнівської молоді ім. 

Івана Франка, міста Ковель Волинській області, керівник Цюп'яшук О.М.; 

Яськів Софію, вихованку дитячої школи народних мистецтв, Сихівського 

району міста Львова, керівник. Янко М; 

Глушко Софію, вихованку середньої загальноосвітньої школи № 33 міста 

Львова, керівник Марець Г.Я. 

Дипломантів Фестивалю: 

Ділай Соломію, вихованку навчально –виховного комплексу № 10 міста 

Червонограда Львівської області - спеціальна відзнака журі за актуальність 

висвітленої композиції, керівник Лахтак Л.В.;  

Лаганяка Олексія, вихованця Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 8 Львівської області - спеціальна відзнака журі за високу 

майстерність виконання, керівник Костик У.М.;  

Данилів Ганну-Євгенію, вихованку Славської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Львівської області - спеціальна відзнака журі за актуальність 

висвітленої композиції, керівник Фелів-Горбатюк В.О.; 

Захарчука Дем’яна, вихованця «Сарненського аграрного ліцея», 

Рівненської області - спеціальна відзнака журі за актуальність висвітленої 

композиції, керівник Савицький М.Д.; 

Чепелюк Марію, вихованку Зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

міста Золочів Львівської області - спеціальна відзнака журі за високу 

майстерність виконання, керівник Кирилова О.В.; 

Третяк Вікторію, вихованку навчально – виховного комплексу 

«Топорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», села Топорів Буського 

району Львівської області - спеціальна відзнака журі за актуальність 

висвітленої композиції, керівник Березяк М.І.; 

Радиш Марію, вихованку Народного художнього колективу України 

студії декоративно-прикладного мистецтва «Дивосвіт» Личаківського будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Львова - спеціальна відзнака журі за високу 

майстерність виконання, керівник Безпалко З.; 

Рижука Олега, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району міста Львова - спеціальна відзнака журі за оригінальну 

композицію, керівник Кочергін В.П.; 

1.10. Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Живопис» 

старша вікова категорія: 

І місце 

Калічак Соломію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва, Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Борислава Львівської області, керівник 

Леськів Л. О.; 
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Мручок Софію, вихованку середньої загальноосвітньої школи № 74 Львів – 

Рудно, керівник Троян Л.П.; 

Сеньківську Ольгу, вихованку Старосамбірського Центру дитячої та 

юнацької творчості Стрілковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Львівської області, керівник Кріжевецький А.В.. 

ІІ місце 

Родич Наталію, вихованку Краковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів ім. Романа Шухевича, Яворівського району Львівської області, 

керівник Кульматицька Л.Б.; 

Луців Віту, вихованку Буської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Львівської області, керівник Гулай З. М..  

ІІІ місце 

Шпирка Любомира, вихованця середньої загальноосвітньої школи № 22 ім. 

В.Стефаника міста Львова, керівник Янковський Б.П.; 

Павелків Роксолану, вихованку Радехівської районної школи мистецтв, 

керівник Огородник С.М.; 

Миськів Олександру, вихованку Червоноградського виховного комплексу 

«Середня школа-колегіум» №3, керівник Свідерська У.Я.; 

Кусяк Ольгу, вихованку Комунального навчально-виховного комплексу 

школи-садка № 94 міста Львова, керівник Роїк Р.В.; 

Славич Діану, вихованку Івано-Франківського центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник Дуб’як М.П.; 

Жаркову Єлизавету, вихованку спеціальної школи-інтернат №100 міста 

Львова, керівник Альтшилер Л.Р. 

Молодша вікова категорія. 

І місце 

Гринькевича Данила, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва міста 

Стрия Львівської області, керівник Кітела Я.І.; 

Дубика Ігора, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва міста Стрия 

Львівської області, керівник Кітела Я.І.; 

Олійник Кароліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Центру 

дитячо-юнацької творчості міста Золочів Львівської області, керівник Кирилова 

О.В.; 

Сич Софію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Центру 

позашкільної освіти міста Самбора Львівської області, керівник Тиховська 

Л.О.. 

ІІ місце 

Петелицьку Софію, вихованку зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

Центру дитячо-юнацької творчості міста Золочів Львівської області, керівник 

Кирилова О.В.; 

Франківську Марію, вихованку Будинку учнівської творчості міста 

Трускавця Львівської області, керівник Мінчак Х.В.; 

Сідельник Іванну, вихованку Волицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Жовківського району Львівської області, керівник Гульовата Я.П.; 
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Старик Ольгу, вихованку Дитячої школи народних мистецтв Сихівського 

району, міста Львова, керівник Янко М.; 

Сич Аліну, вихованку студії міста Самбір Львівської області, керівник 

Тиховська Л.О.; 

Мальовану Діану, вихованку художнього відділення Вінницької дитячої 

музичної школи № 2, керівник Юрченко М.О.. 

ІІІ місце 

Дригінича Василя, вихованця Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Підбузька спеціалізована школа-інтернат «Мала академія мистецтв ім. Е. 

Миська» Дрогобицького району Львівської області, керівник Загайський Л.Р.; 

Колобову Варвару, вихованку Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Підбузька спеціалізована школа-інтернат «Мала академія мистецтв ім. 

Е.Миська» Дрогобицького району Львівської області, керівник Артимович 

С.О.; 

Малютенкову Анастасію, вихованку арт-студії «Палітра ідей» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району міста Львова, керівник 

Соломійчук Г.М.; 

Кузняк Софію, вихованку середньої школи № 91 міста Львова, керівник 

Огоновська І.М.; 

Білу Вікторію, вихованку середньої школи № 23 міста Львова, керівник 

Потоцька О.В.;  

Якуба Романа, вихованця дитячої мистецької студії «Країна барв» Центру 

дитячо-юнацької творчості Залізничного району міста Львова, керівник 

Легінович М.; 

Кекош Віру, вихованку комунального закладу Львівської обласної ради 

«Підбузька спеціалізована школа-інтернат «Мала академія мистецтв ім. Е. 

Миська» Дрогобицького району Львівської області, керівник Загайський Л.Р.; 

Задорожного Василя, вихованця дитячої мистецької студії «Країна барв» 

Ценру дитячо-юнацької творчості Залізничного району міста Львова, , керівник 

Легінович М.; 

Чепелюка Богдана, вихованця зразкового гуртка образотворчого мистецтва 

Золочівського Ценру дитячо-юнацької творчості Львівської області, керівник  

Кирилова О.В.; 

Лунич Вікторію, вихованку комунального закладу Львівської обласної ради 

«Підбузька спеціалізована школа-інтернат «Мала академія мистецтв ім. 

Е.Миська» Дрогобицького району Львівської області, керівник Кертимович 

С.О.; 

Вольну Вікторію, вихованку арт-студії «Палітра ідей» Будинку дитячо-

юнацької творчості Шевченківського району, керівник Соломійчук Г.М. 

Шпака Захара, вихованця гуртка образотворчого мистецтва «Художня 

майстерня» Хмельницького палацу ворчості дітей та юнацтва, керівник 

Свідович Тамара Василівна. 

Дипломантів Фестивалю: 
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Федьківа Івана, вихованця середньої загальноосвітньої школи № 33 міста 

Львова - спеціальна відзнака журі за оригінальну живописну композицію, 

керівник Марець Г.Я.; 

Герцана Мар’яна, вихованця гуртка образотворчого мистецтва Будинку 

дитячо-юнацької творчості міста Борислава Львівської області - спеціальна 

відзнака журі за оригінальну живописну композицію, керівник Леськів Л.О.; 

Лунич Вікторію, вихованку комунального закладу Львівської обласної 

ради «Підбузька спеціалізована школа-інтернат «Мала академія мистецтв ім. Е. 

Миська» Дрогобицького району Львівської області - спеціальна відзнака журі 

за актуальність висвітленої композиції, керівник Артимович С.О.; 

Миколюк Вікторію, вихованку середньої загальноосвітньої школи №3 

міста Трускавця Львівської області - спеціальна відзнака журі за актуальність 

висвітленої композиції, керівник Ярчук А.В; 

Лазарука Артура, вихованця гуртка образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський 

Палац учнівської молоді ім.Івана Франка» Волинської області - спеціальна 

відзнака журі за оригінальну живописну композицію, керівник Цюп’яшук О.М.;  

Жовніра Івана, вихованця комунального закладу Львівської обласної ради 

«Підбузька спеціалізована школа-інтернат «Мала академія мистецтв ім. 

Е.Миська» Дрогобицького району Львівської області - спеціальна відзнака журі 

за актуальну живописну композицію, керівник Олексик М.І.; 

Степаника Сергія, вихованця комунального закладу Львівської обласної 

ради «Підбузька спеціалізована школа- інтернат «Мала академія мистецтв ім. Е. 

Миська» Дрогобицького району Львівської області - спеціальна відзнака журі 

за оригінальну живописну композицію, керівник Олексик М.І.;  

Козич Юлію, вихованку арт-гуртка «Палітра» Золочівського Центру 

дитячо-юнацької творчості Львівської області - спеціальна відзнака журі за 

актуальну живописну композицію, керівник Гевко Г.; 

Басараба Ольга, вихованка школи мистецтв міського Центру дитячої і 

юнацької творчості міста Івано-Франківська - спеціальна відзнака журі за 

оригінальну живописну композицію, керівник Яновська Г.. 

1.11. Дипломом Фестивалю  

Лауреатів 

у номінації «Декоративна композиція» 

старша вікова категорія: 

І місце 

Табена Ростислава, вихованця Радехівської школи мистецтв Львівської 

області, керівник Сухар М.Ю.; 

Вінниченко Владу, Бутрин Олену, Чайковську Юлію, вихованок середньої 

загальноосвітньої школи № 77 міста Львова, керівник Махінько О.К.; 

ІІ місце 

Олійника Миколу, вихованця Радехівської школи мистецтв Львівської 

області, керівник Сухар М.Ю.. 

ІІІ місце 
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Попович Яну, вихованку Мурованокуриловецької загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей із захворюваннями серцево-

судинної системи Вінницької області, керівник Гончар Н.В.;  

Перепелицю Діану, вихованку, навчально-виховного комплексу 

загальноосвітньої школи І ступеня-гімназії Ямпільського району Вінницької 

області, керівник Долінська О.В.. 

Молодша вікова категорія : 

І місце 

Шняка Дмитра, вихованця Миколаївського навчально-виховного комплексу 

Львівської області, керівник Гаврилишин П.В.; 

Задорожного Ореста, вихованця гуртка Древлянського навчально-виховного 

комплексу Кам’янка-Бузького району Львівської області, керівник Івашків 

В.О.; 

Конц Марту, вихованку Древлянського навчально-виховного комплексу 

Кам’янка-Бузького району Львівської області, керівник Івашків В.О.; 

Наритник Іванну, вихованку Миколаївського районного Будинку дитячо-

юнацької творчості, керівник Андрусик М.М; 

Мельник Марію, вихованку дитячої школи народних мистецтв Сихівського 

району міста Львова, керівник Янко М.М.; 

Шкелебей Андрія, вихованця Червоноградського навчально-виховного 

комплексу «Середня школа-колегiум № 3», керівник Бурцева Т.М.; 

Пукаляк Тетяну, вихованку Будинку дитячо-юнацької творчості міста 

Борислава Львівської області, керівник Когут О.З.; 

Чеховського Дмитра, вихованця Будинку дитячо-юнацької творчості 

Франківського району міста Львова, керівник Локатир О.В.. 
ІІ місце 

Повзун Анастасію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник 

Грабчак О.В.; 

Сатановську Діану, вихованку гуртка «Вироби зі шкіри» Шепетівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості  Хмельницької області, керівник 

Колотова О. В.; 

Радіонову Поліну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Дружківка Донецької області, керівник Ал-Джанабі В.П. 

Короля Віталія, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Франківського району міста Львова, керівник Локатир О.В.; 
Москалика Максима, вихованця Миколаївського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості, керівник Кулачковська Х.І.; 

Зозуляк Олену, вихованця гуртка «Природа і фантазія» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Франківського району міста Львова, керівник Зозуляк М.С.; 

Магас Олену, вихованку середньої загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 

№ 78 міста Львова, керівник Лазурак Н.В.; 
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Комарову Олену, вихованку гуртка «Народна творчість» Слов’янського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, керівник 

Лежньова І.В.; 

Ільницького Володимира, вихованця гуртка «Художня аплікація» Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Борислава Львівської області, керівник 

Святогор С.М.; 

ІІІ місце 

Степанюк Ірину, вихованку Кам’янець-Подільського районного Будинку 

школяра при Боришковецькій загальноосвітній школі І - ІІ ступенів, керівник 

Степанюк Ю.А.; 

Перетятка Йосипа, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Сокаля Львівської області, керівник Андрусяк А.Я.; 

Сольвар Анастасію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Будинку дитячої 

та юнацької творчості міста Сокаля Львівської області, керівник Ровецька О.О.; 

Щербик Анастасію, вихованку середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 82 міста Львова, керівник Бабій Н.Я.; 

Паладій Софію, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Сторожницького 

центру дитячої та юнацької творчості Чернівецької області, керівник Паладій 

О.М.; 

Демцюг Христину, вихованку гуртка бісероплетіння «Колорит» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Перемишляни Львівської області, керівник 

Коваль О.І.. 

Дипломантів Фестивалю: 

Шийку Наталю, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Великі Мости Сокальського району Львівської області - спеціальна відзнака 

журі за пропагування народних ремесел, керівник Кушка М.Р.; 

Денько Юстину, вихованку середня загальноосвітня школа № 99 міста 

Львова - спеціальна відзнака журі за оригінальність втілення задуму, керівник 

Круковська Н.Й.; 

Михайлик Тетяну, вихованку Червоноградського навчально-вихованого 

комплексу № 13 міста Соснівка Львівської області - спеціальна відзнака журі за 

високу майстерність виконання, керівник Мартинович О.Я.; 

Шевченко Софію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району міста Львова - спеціальна відзнака журі за позитивне 

мислення, керівник Зуб Ю.Р.; 

Боярчук Марту, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району міста Львова - спеціальна відзнака журі за цікавий 

авторський задум, керівник Шевченко В.А.; 

Хімінського Богдана, вихованця гуртка «Веретенце» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини міста Львова - спеціальна відзнака журі за 

колористичне рішення;керівник Ващак О. І.; 

Коваль Катерину, вихованку Поніковецької загальноосвітньої школи 

Бродівського районуЛьвівської області - спеціальна відзнака журі за високу 

майстерність виконання, керівник Лісковецька Т. С..  
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2. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти 

за високий професіоналізм та вагомий внесок в організацію та проведення 

Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги»: 

2.1. Громадській організації «Сурми звитяги. 

2.2. Центру Національного Відродження імені Степана Бандери. 

2.3. Всеукраїнському товариству «Просвіта» ім. Т. Шевченка.  

2.4. Степанишину Володимиру, керівнику проекту і Голові оргкомітету 

Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги». 

2.5. Степанишин Зоряні, завідувачу відділом технічної творчості Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова. 

2.6. Вартовник Валентині, доценту кафедри хореографії Львівського 

державного університету фізичної культури, керівнику та головному 

балетмейстеру народного ансамблю танцю «Серпанок» Центру творчості дітей 

та юнацтва Галичини міста Львова. 

2.7. Кацюбі Миколі, заступнику директора Львівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

2.8. Смаль Ірині, методисту Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

міста Львова, режисеру Фестивалю. 

2.9. Богдан Зої, методисту студії раннього естетичного виховання «Равлик» 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 
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