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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 
 

 

 

Н А К А З  

 

 

08. 11. 2020 р.                     м. Київ              № 11 - 01/1 

 

 

Про підсумки проведення 

Дитячо-юнацького фестивалю 

мистецтв «Сурми звитяги» 

(комбінований формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019              

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог Постанов 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з 06 по 08 

листопада 2020 року у місті Львові Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно з Громадською організацією «Сурми звитяги»,  

Українським державним центром національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді, Центром творчості дітей та юнацтва 

Галичини було проведено Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми 

звитяги» (комбінований формат). 

Участь у фестивалі взяли 2400 дітей з 14 регіонів України, а саме: 

Волинської, Вінницької, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, 

Хмельницької, Чернівецької областей та міста Києва. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів 
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номінація  

«Вокальні та вокально-інструментальні ансамблі,  

вокально-хорові колективи» 

лауреатів фестивалю  

ІІ місце 

старша вікова категорія 

«Народний художній колектив» театр естрадної пісні «Водограй» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Турчак О. М.; 

«Народний художній колектив» театр пісні «Ка-Приз» загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 43 м. Львів, керівник - Тимчишина Л. В.; 

«Народний художній колектив» хор «Радуниця» середньої 

загальноосвітньої школи № 54 м. Львів, керівник - Манько Н.. 

Молодша вікова категорія 

І місце 

ансамбль «Тоніка» народної вокальної студії Вікторії Кирилюк 

Жовківського районного центру дитячої та юнацької творчості Львівської 

області, керівник - Кирилюк В. Г.;  

зразковий фольклорно-етнографічний ансамбль «Вербиченька»                  

Томашпільського Будинку дитячої творчості Вінницької області, керівник - 

Синиця Л. В.. 

ІІ місце 

дует «Талісман» Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник - Петришин Н. О.; 

вихованців «Народного художнього колективу» «Театр пісні 

«Криниченька» позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна В. А.;  

вокально-інструментальний ансамбль «М-BITS» середньої 

загальноосвітньої школи № 3 м. Трускавець Львівської області, керівники - 

Родіонова І. В., Стець М. В., Боднар Т.; 

вихованців «Народного художнього колективу» «Вокальний ансамбль та 

студія естрадної пісні «Вернісаж» та учасники вокальної школи «Dream school» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості, керівник Дьячина О. С.. 

ІІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль української пісні «Зозуленька» 

Дитячо-юнацького центру Дарницького району м. Київ, керівник - Омельчук Л. 

П.;  

дует у складі: Пиріг Яни та Гавриляка Григорія, вихованців Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості, керівник - Мороз Г. І.;  

вокально-інструментальний ансамбль «Freedom» середньої 

загальноосвітньої школи № 3 м. Трускавець Львівської області, керівники - 

Родіонова І. В., Стець М. В., Боднар Т.; 

дует театру пісні «Світанок» у складі: Анастасії Коткевич та Максима 

Харчуна, учнів Закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Сокальського 
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ліцею № 1 імені Олега Романіва Сокальської районної ради Львівської області, 

керівник - Матвіїв Г.О.. 

Дипломантів фестивалю 

ансамбль учнів Опорного закладу «Рудківська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. ім. В. Жеребного» Львівської області, керівник - Заєць О. І. 

(спеціальна відзнака журі за пошук стилю та оригінальність виконання творів); 

квартет «Едем» Новороздільського навчально-виховного комплексу                

ім. В. Труша відділу освіти Новороздільської міської ради Львівської області, 

керівник - Шпак А. М. (спеціальна відзнака журі за щирість і проникливість 

виконання творів).  

Номінація «Солісти-вокалісти» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

Дендерис Лілію, солістку Львівської студії вокального мистецтва «Golden 

Voice», керівник - Опікула І.; 

Кухарчишин Марію, солістку Львівської студії вокального мистецтва 

«Golden Voice», керівник - Тишинська В.; 

Стасюк Ольгу, вихованку Івано-Франківського міського Центру дитячої та 

юнацької творчості, керівник - Петришин Н. О..  

ІІ місце 

Жигайло Руслану, солістку Львівської студії вокального мистецтва «Golden 

Voice», керівник - Опікула І.;  

Свинарчук Ольгу, солістку «Народного художнього колективу» «Вокальний 

ансамбль та студія естрадної пісні «Вернісаж» Нетішинського комунального 

позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості Хмельницької 

області, керівник - Дьячина О. С.;  

Свічкара Юрія, вихованця Вінницького міського Палацу культури «Зоря», 

керівник - Нагорна В.. 

ІІІ місце 

Зварич Анну, вихованку комунального закладу «Центр культури та дозвілля 

Якушинецької сільської ради» Вінницької області, керівник - Колтун О. В.. 

Молодша вікова категорія 

І місце 

Паніва Остапа, учня Попелівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад» 

Дрогобицького району Львівської області; 

Гіль Вікторію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 99 м. Львів, 

керівник - Піцишин Ю. Б.;   

Олексієнко Тетяну, ученицю комунального закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 11 Вінницької міської ради», керівник - Станкевич Н. М.. 

ІІ місце 

Іваника Дениса, соліста Львівської студії вокального мистецтва «Golden 

Voice», керівник - Опікула І.;   
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Боднар Софію, вихованку Львівського навчально-виховного комплексу 

«Школа-ліцей «Оріяна» Львівської міської ради, керівник - Бойко О.Г.  

Микитин Ірину, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва м. Стрий 

Львівської області, керівник - Балеєвських І. В.; 

Грушко Давида, учня Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 33 Вінницької міської ради», керівник - Семенова К. С.;  

Бабаханяна Авака, вихованця Тиврівської дитячої музичної школи 

Вінницької області, керівник - Стаднік М. А.;  

Дячук Євгенію, солістку «Народного художнього колективу» «Вокальний 

ансамбль та студія естрадної пісні «Вернісаж» Нетішинського комунального 

позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості, керівник 

Дьячина О. С.. 

ІІІ місце 

Бурка Дмитра, вихованця народної вокальної студії «Червона рута» 

Червоноградського народного дому Львівської області, керівник - Ейхорн І.; 

Матюху Христину, ученицю Закладу загальної середньої освіти І - ІІІ 

ступенів Сокальського ліцею № 1 імені Олега Романіва Сокальської районної 

ради Львівської області, керівник - Ярема С.; 

Шкребій Діану, солістку «Народного художнього колективу» «Театр пісні 

«Криниченька» Нетішинського комунального позашкільного навчального 

закладу Будинку дитячої творчості, керівник - Темна В. А.; 

Слободу Дмитра, вихованця Івано-Франківського міського Центру дитячої 

та юнацької творчості, керівник - Петришин Н.О.  

Дипломантів фестивалю 

Корчевську Марію, вихованку Гостинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Мостиської районної ради Львівської області, керівник - Демський 

Р.Д. (спеціальна відзнака журі за щирість і проникливість виконання творів); 

Козак Вероніку, ученицю Опорного закладу «Твіржанський заклад загальної 

середньої освіти I-III ступенів-заклад дошкільної освіти Мостиської міської 

ради Львівської області», керівник - Урбанська І. В. (спеціальна відзнака журі за 

майстерність виконання творів);   

Іванів Ольгу, вихованку Миколаївського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник - Швець Р. Р. (спеціальна 

відзнака журі за емоційне виконання творів); 

Перець Софію, вихованку Томашпільського Будинку дитячої творчості 

Вінницької області, керівник - Синиця Л. В. (спеціальна відзнака журі за 

щирість і проникливість виконання творів); 

Коваленко Маріну, солістку «Народного художнього колективу» «Театр 

пісні «Криниченька» Нетішинського комунального позашкільного навчального 

закладу Будинку дитячої творчості Хмельницкої області, керівник - Темна В. А. 

(спеціальна відзнака журі за майстерність виконання творів); 

Мельничук Аліну, студентку Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного університету, 
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керівник - Дзюба А. С. (спеціальна відзнака журі за майстерність виконання 

творів); 

Дробину Катерину, ученицю Брацлавської спеціалізованої школи 

Вінницької області, керівник - Загородня Л. В. (спеціальна відзнака журі за 

щирість і проникливість виконання творів); 

Яворську Катерину, ученицю Волицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Жовківської районної ради Львівської області, керівник - Заремська О. 

(спеціальна відзнака журі за майстерність виконання творів). 

Номінація  

«Оркестри та інструментальні ансамблі» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» естрадно-духову студію «Сувенір»                  

Дитячо - юнацького центру Дарницького району м. Київ, керівник - Білошапка 

О. В..   

Номінація «Авторська пісня» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

вокально-інструментальний ансамбль «Оберіг» Донецького національного 

університету, керівник - Бегас Н. О..  

ІІ місце 

Водвуда Івана, студента Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, керівник - Губяк Д. В.. 

ІІІ місце 

вокальне тріо ансамблю «Перлинка» (автори музики Фeдаш Вікторія та 

Горська Анна) Червоноградського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІ ступенів-колегіум» № 3 Червоноградської міської 

ради Львівської області, керівник Горська - О. В..  

Номінація «Народна хореографія» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

зразковий ансамбль народного танцю «Роси світанку» середньої 

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

ансамбль українського та народного танцю Українського балетного театру 

«Прем’єра» кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка, керівник - Кіптілова Н. В.. 

ІІ місце 

народний ансамбль танцю «Молодість» Народного дому м. Червоноград 

Львівської області, керівник - Прібега Л.; 
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«Народний художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм»» 

Позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області, керівник - Грищук Л. С..  

ІІІ місце 

зразковий аматорський колектив «Реверанс» гімназії № 2 м. Могилев -

Подільський Вінницької області, керівники - Бунецький І. М., Шипітко Н.М.. 

Молодша вікова категорія 

ІІ місце 

Зразковий ансамбль народного танцю «Ранок» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Франківського району м. Львів, керівник - Савельєва К. Р.. 

ІІІ місце 

хореографічну студію «Едельвейс» Гуківського ліцею Гуківської об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, керівник - Тимофієва О. М.; 

хореографічний ансамбль «Ценат» Мурованської сільської ради об'єднаної 

територіальної громади, керівник - Холов Т.. 

Дипломантів фестивалю 

Школу бойового Гопака ім. Івана Кулаги Староприлуцької об'єднаної 

територіальної громади Липовецького району Вінницької області, керівник - 

Коломієць С. В. (спеціальна відзнака журі за використання в композиції 

елементів бойового гопака);  

«Зразковий художній колектив» «Фламінго» Шегинівської загальноосвiтньої 

школи І-ІІІ ст. Шегинівської сільської ради Мостиського району Львівської 

області, керівник - Вінокурова Р. В. (спеціальна відзнака журі за емоційне 

виконання); 

народний ансамбль танцю «Барви» комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти м. Самбір» Львівської області, керівник - Тима Л. І. 

(спеціальна відзнака журі за емоційне виконанн);  

танцювальний ансамбль «Веснянка» Тернопільського національного 

педагогічного університету, керівник - Щур Л. (спеціальна відзнака журі за 

емоційне виконання). 

Лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві» 

Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Беззуба Н. Ю.; 

Синельникову Анастасію, солістку «Народного художнього колективу» 

ансамблю сучасного танцю «Візаві» Позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області, керівник - Беззуба Н. Ю.;   

ансамбль «Благо» Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичний колегіум № 29 

Вінницької міської ради» Вінницької області, керівник - Гергель О.О.; 
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«Народний художній колектив» бального танцю «Грація» Коломийського 

будинку дитячої та юнацької творчості Коломийської міської ради Івано-

Франківської області, керівник - Почемсана У. Б..   

ІІІ місце 

хореографічний ансамбль «Подоляночка» середньої загальноосвітньої 

школи № 77 м. Львів, керівник - Ольшанська Н.П.. 

Молодша вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Браво» Центру 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, 

керівник - Петрова Т. В.. 

Номінація «Художнє читання» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

Галаджуна Андрія, учня середньої загальноосвітньої школи № 22 

Шевченківського району м. Львів, керівник - Поліщук Л.В.; 

Кривенко Роксолану, вихованку комунального закладу «Центр культури та 

дозвілля Якушинецької сільської ради» Вінницької області, керівник - Залізняк 

Д. О.; 

Бучинську Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка художньо-сценічного слова «Паросток» Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини» Чернівецької області, керівник - 

Боднарюк Н. В.. 

ІІ місце 

Бутим Вікторію, ученицю Довжанського навчально-виховного комплексу          

І-ІІІ ст. Дрогобицького району Львівської області, керівник - Зубрицька Х. В.; 

Драган Ольгу, ученицю Рогатинського ліцею ім. Братів Рогатинців Івано-

Франківської районної ради Івано-Франківської області, керівник - Сорока Х. 

В.; 

Рудого Владислава, вихованця зразкового колективу театральної студії 

«Мельпомена» комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва ім. Лялі Ратушної», керівник - Вонсовська Л. П.; 

Гродецьку Каріну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

художньо-сценічного слова «Паросток» Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини» Чернівецької області, керівник - 

Боднарюк Н. В.; 

Шарана Максима, учня навчально - виховного комплексу «Станківський 

загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад» 

Стрийського району Львівської області, керівник - Клим В. В..  

ІІІ місце 

Дилян Христину, вихованку драматичного гуртка «Джерело» Шегинівської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Шегинівської сільської ради 

Мостиського району Львівської області, керівник - Дилян Г. Л. ; 
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дует читців у складі: Марти Копцюх та Соломії Дарміць, вихованок 

театрального гуртка Рогатинської районної школи естетичного виховання учнів 

Івано-Франківської області, керівник - Крупка О.; 

Данилюка Владислава, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка художньо-сценічного слова «Паросток» Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини» Чернівецької області, керівник - 

Боднарюк Н. В.; 

Шпаченко Анастасію, вихованку драматичної студії «Фора» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівники - Приймак Т. Я. 

та Рибіцька С. І.; 

Данилюка Владислава, вихованця драматичної студії «Фора» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівники - Приймак Т. Я. 

та Рибіцька С. І.. 

Молодша вікова категорія 

ІІ місце 

Палагнюка Миколу, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

художньо-сценічного слова «Паросток» Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини» Чернівецької області, керівник - 

Боднарюк Н. В.; 

Коваль Ірину, ученицю комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. 

М. І. Пирогова Вінницької міської ради», керівник - Пясецька Л. В.;  

Біліченко Вероніку, вихованку Будинку учнівської творчості м. Трускавець 

Львівської області, керівник - Зубрицька Л. О.; 

Стець Софію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                             

м. Трускавець Львівської області, керівник - Кравчук Л. С.;    

Решетника Ігоря, вихованця Новороздільського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник - Томащук Л. М.; 

Мавдрик Анастасію, ученицю Опорного навчального закладу «Рава-Руська 

загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Жовківської районної ради Львівської 

області», керівник - Куликовська М. В.; 

Тарасенко Катерину, вихованку творчої лабораторії організаторів дозвілля 

та ведучих «Меga Holiday» Дитячо - юнацького центру Дарницького району             

м. Київ, керівник - Берестенко Г. В.;    

Гуменюк Вікторію, вихованку драматичної студії «Фора» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівники - Приймак Т. Я., 

Рибіцька С. І.; 

Мокрія Назара, вихованця театральної студії «Прем’єра» Волочиського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської об'єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, керівник - Філіпченко Р. Є.;   

Остапову Тетяну, вихованку гуртка сценічної майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного центру Добропільської міської ради 

Донецької області, керівник - Афонічева А. Л..  

ІІІ місце 
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Пріпу Анну, ученицю  навчально-виховного комплексу «Рава-Руська школа 

-гімназія» Жовківської районної ради Львівської області», керівник - Ногаль І. 

Г.; 

Пішка Володимира, вихованця гуртка художнього читання «Язикаті 

хвеськи» Центру позашкільної освіти м. Самбір Львівської області, керівник - 

Малик Н. М.; 

Бойка Ігоря, вихованця творчої лабораторії організаторів дозвілля та 

ведучих «Меga Holiday» Дитячо-юнацького центру Дарницького району                 

м. Київ, керівник - Берестенко Г. В.;    

Березу Григорія, вихованця гуртка «Художнє слово» Мостиського закладу 

позашкільної освіти Мостиської міської ради Львівської області, керівник - 

Сіногач М. В.; 

Кирика Маркіяна, вихованця Буського будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, керівник - Камінська М. М.; 

вихованців гуртків «Літературна творчість» та зразкового художнього 

гуртка «Культура мови та спілкування» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості, керівник - Дітковська Л. О.;    

Лукомську Марію, вихованку зразкового художнього гуртка «Культура 

мови та спілкування» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості, керівник - Дітковська Л. О.;   

Харченко Анастасію, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, 

керівник - Дітковська Л. О.; 

Гонтарчук Анастасію, вихованку драматичної студії «Фора» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівники - Приймак Т. Я.,   

Рибіцька С. І.;  

Паламарчука Владислава, вихованця Вінницького об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, учня 

Хрінівської загальноосвітньої школи Іллінецького району Вінницької області, 

керівник - Єлісеєва С.; 

Гарагу Анастасію, вихованку гуртка сценічної майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного центру Добропільської міської ради  

Донецької області, керівник - Афонічева А. Л.;  

Лемеху Юрія, вихованця театральної студії «Mandragora» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини м. Львів, керівник - Лазуркевич-Лабай Р.; 

Солкан Христину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

художньо-сценічного слова «Паросток» Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини» Чернівецької області, керівник - 

Боднарюк Н. В.. 

Дипломантів фестивалю 

Говенко Дарину, вихованку Зразкової творчої майстерні «Соняшник», 

Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львів, керівник - 

Романчук І. Л., художній керівник - Потапова О. І. (спеціальна відзнака журі за 

виразну декламацію); 
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Захару Анастасію, вихованку Зразкової творчої майстерні «Соняшник», 

Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львів, керівник - 

Романчук І. Л., художній керівник - Потапова О. І. (спеціальна відзнака журі за 

виразну декламацію); 

Тадей Рубель, вихованця театральної студії «Mandragora» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини м. Львів, керівник - Лазуркевич-Лабай Р. 

(спеціальна відзнака журі за виразну декламацію); 

Коваль Олександру, вихованку творчої лабораторії організаторів дозвілля та 

ведучих «Меga Holiday» Дитячо-юнацького центру Дарницького району                  

м. Київ, керівник - Берестенко Г. В. (спеціальна відзнака журі за виразну 

декламацію); 

Костюка Ігора-Марка, учня Опорного закладу «Твіржанський заклад 

загальної середньої освіти I-III ступенів-заклад дошкільної освіти Мостиської 

міської ради Львівської області», керівник - Мік Г. С. (спеціальна відзнака журі 

за виразну декламацію); 

Цвєткова Дмитра, учня Бібрського опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів імені Уляни Кравченко Бібрської міської ради Львівської 

області., керівник - Добуш Н. М. (спеціальна відзнака журі за виразну 

декламацію); 

Водзінську Вероніку, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості                

м. Бібрка Бібрської міської ради Львівської області, керівник Добуш - Н. М. 

(спеціальна відзнака журі за виразну декламацію); 

Борухову Рашель, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа № 2 – гімназія» м. Трускавець Львівської області, 

керівник - Рязанова О. Д. (спеціальна відзнака журі за виразну та емоційну 

декламацію); 

Павлюка Віталія, учня Короснянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Перемишлянської районної ради Львівської області, керівник - Мала М. П. 

(спеціальна відзнака журі за виразність прочитання); 

Астафурову Мар'яну, вихованку Лапаївського ліцею ім. Героя України              

Г. Кірпи Львівської області, керівники - Яцків Г.В., Гаврилів С. В. (спеціальна 

відзнака журі за виразність прочитання); 

Петрусь Вікторію, вихованку зразкової музично-театральної студії 

«Голівуд» Вінницького вищого професійного училища сфери послуг, керівник - 

Канівський Д. В.(спеціальна відзнака журі за виразну декламацію); 

Чайку Марію, Данилюк Каріну, вихованок Комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Вінницької міської ради», керівник 

- Єлісеєва С. (спеціальна відзнака журі за виразну декламацію); 

вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка художньо-

сценічного слова «Паросток» Чернівецького обласного центру естетичного 

виховання «Юність Буковини» Чернівецької області з композицією «Сім 

струн», керівник - Боднарюк Н. В. (спеціальна відзнака журі за виразну 

декламацію).   

Номінація «Авторська поезія і проза»  



11 

 

поезія 

лауреатів фестивалю  

старша вікова категорія 

І місце 

Жилу Тетяну, вихованку літературно-мистецької студії «Срібний передзвін» 

Вінницького об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка, керівники - Єлісеєва С., Січкоріз Н.. 

ІІ місце 

Гриців Софію, учасницю гуртка «Freedom» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Мардаренко Н. В.; 

Козійчука Богдана, учня Закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів 

Сокальського ліцею № 1 імені Олега Романіва Сокальської районної ради 

Львівської області, керівник - Матвіїв Г. О.. 

ІІІ місце 

Станович Соломію, ученицю Попелівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - дошкільний 

навчальний заклад» Дрогобицького району Львівської області, керівник - 

Тупичак В. Л.; 

Шалапуту Анастасію, вихованку зразкової театральної студії «Шанс» 

Комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» 

Волинської області, керівник - Козачук М. І.; 

Нечипорук Ольгу, ученицю Великомостівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівської області, керівник - Ферендович О. Д.. 

Молодша вікова категорія 

І місце 

Звонарьова Олега, вихованця Центру творчого розвитку «Вулик» Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Стицюк Ю. О.; 

Яворського Владислава, вихованця Лиманського міського Центру 

позашкільної роботи Лиманської міської ради Донецької області, керівник - 

Павлова Т.. 

ІІ місце 

Якимчука Андрія, вихованця гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, 

керівник - Вітковська С. Р.; 

Мишинюка Назара, вихованця гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Дітковська Л. О.; 

Шиндировську Ангеліну, вихованку літературно-мистецької студії 

«Срібний передзвін» Вінницького обласного об’єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, керівники - Андрушко Н., Травнева 

(Єлісеєва) С. М.. 

ІІІ місце 



12 

 

Касянчук Тетяну, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського навчально-

виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та 

ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник - 

Вітковська С. Р.; 

Хібовського Олександра, вихованку літературно-мистецької студії 

«Срібний передзвін» Вінницького обласного об’єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, керівники Андрушко Н., Травнева 

(Єлісеєва) С. М.; 

Нечипорук Людмилу, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, 

керівник - Вітковська С. Р.; 

Шерстнікову Злату, вихованку драматичної студії «Фора» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівники - Приймак Т. Я., 

Рибіцька С. І.. 

Молодша вікова категорія 

проза 

І місце 

Грицик Зоряну, вихованку зразкової літературно-творчої студії «Любисток» 

Палацу дитячої та юнацької творчості виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради Львівської області, керівник - Луценко К.; 

Пумпу Камілу, вихованку зразкової літературно-творчої студії «Любисток» 

Палацу дитячої та юнацької творчості виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради Львівської області, керівник - Луценко К.. 

ІІ місце 

Яковів Ангеліну, вихованку зразкової літературно-творчої студії 

«Любисток» Палацу дитячої та юнацької творчості виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Львівської області, керівник - Луценко К.; 

Василишин Надію, вихованку зразкової літературно-творчої студії 

«Любисток» Палацу дитячої та юнацької творчості виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради Львівської області, керівник - Луценко К.. 

Дипломантів фестивалю  

Яцутик Зоряну, вихованку гуртка «Основи журналістики» Костопільського 

будинку школярів та юнацтва Волинської області, керівник - Лапюк О. В. 

(спеціальна відзнака журі за актуальність творів); 

Веремійчук Вікторію, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, 

керівник - Вітковська С. Р.(спеціальна відзнака журі за актуальність творів); 

Ворощук Анну, вихованку гуртка «Юні поети» Шепетівського навчально-

виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та 

ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, керівник - 

Вітковська С. Р.(спеціальна відзнака журі за актуальність творів); 
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Демчука Олександра, вихованця гуртка «Юні поети» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, 

керівник - Вітковська С. Р.(спеціальна відзнака журі за актуальність творів); 

Тітову Олену, вихованку зразкового художнього лялькового театру-студії 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Старкова І. Б. (спеціальна відзнака журі за 

оспівування героїв-сучасників); 

Русак Вікторію, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник - Дітковська Л. О. (спеціальна відзнака журі за 

оспівування героїв-сучасників). 

Номінація «Графічна композиція» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

Обуховську Вікторію, вихованку Шаргородського будинку дитячої та 

учнівської творчості Вінницької області, керівник - Огородник Л. І. (робота 

«Недоспівана пісня українського соловейка...»); 

Нагорняка Антона, вихованця гуртка «Народна творчість» Комунального 

закладу «Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вінницької області, керівник - Нагорняк О. С. (витинанка «Боже, 

бережи Україну!»); 

Висоцького Дмитра, вихованця гуртка «Живопис» Комунального закладу 

«Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької області, керівник - Кузь А. М. (робота «Берегиня»); 

Кіндзеру Наталю, вихованку гуртка «Театр моди «Квіти»» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Франківського району м. Львів, керівник - Вовк О. М. 

(робота «Мальви»);   

Притуляк Каріну, вихованку Мурованокуриловецької загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради, керівник - 

Гончар Н. В.; 

Мазурика Богдана, учня Великомостівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівської області, керівник - Безручко Л. С. 

(робота «Борітеся – поборете!»).    

IІ місце 

Захарова Богдана, учня Ожидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Буської районної ради Львівської області, керівник - Якимів І. М. (робота  «Моя 

Україна кровію полита і сльозами вмита»); 

Паньонтко Ірину, ученицю Червоноградського навчально-виховного 

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

Червоноградської міської ради Львівської області, керівник - Козак С. М. 

(робота «Я ластівкою сизою додому повернусь»);    
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Дзюрах Наталію, вихованку Миколаївського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник - Пристай М. М. (робота 

«Пам’яті  січовим стрільцям»);  

Кравченко Вікторію, ученицю Навчально-виховного комплексу «Буська 

загальноосвітня школа І ступеня – гімназія-інтернат імені Євгена Петрушевича 

при Львівському національному університеті імені Івана Франка» Буської 

районної ради Львівської області, керівник - Гачкевич К. Ю. (робота «Ангеле, 

хоронителю наш...»); 

Циглер Тетяну, вихованку гуртка «Палітра» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької 

області, керівник - Бабченко О. В. (робота «Герої Крут»);    

Ясеницького Марка, учня ліцею № 2 Зимноводівської сільської ради 

Львівської області, керівник - Мисник В. В.  (робота «Україні – волю!»);  

Молодша вікова категорія 

І місце 

Гнатківа Богдана, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 74 селища 

міського типу Рудно Львівської області, керівник - Мотика О. О. (робота 

«Повернення додому»);  

Огородник Марту, вихованку середньої загальноосвітньої школи № 65           

м. Львів., керівник - Огородник Н. В (робота «Пам’ять жива»);   

Гук Вероніку, ученицю Ямпільського навчально-виховного комплексу, 

Мурованської територіальні громади Львівської області, керівник - Ференц О. 

П. (робота «Коли настане мир?»); 

Хайганову Анастасію, ученицю Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Підбузька спеціалізована мистецька школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Мала 

академія мистецтв імені Е. Миська» Дрогобицького району Львівської області, 

керівник - Артимович С. (робота «Боже, Україну для нас збережи!»);      

Білоус Ольгу, ученицю Ямпільського навчально-виховного комплексу 

Мурованської територіальні громади Львівської області, керівник - Ференц О. 

П. (робота «Сьогодення»);    

Польських Уляну, вихованку Арт-студії «Палітра ідей» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Шевченківськогоо району м. Львів, керівник - Соломійчук 

Г. М. (робота «Українські жінки на варті миру»);  

Альбіновську Анну, вихованку Буського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, керівник - Гачкевич К. Ю. (робота «Під покровом 

ангелів»);  

Олійника Михайла, учня середньої загальноосвітньої школи № 1                         

м. Трускавець Львівської області, керівник - Вишатицька Л. І. (витинанка «На 

сторожі нашого миру»);  

Колесник Вікторію, вихованку гуртка «Скринька-берегиня» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Свередюк О. Ю. 

(витинанка «Нескорені»);    

Ковальову Євгенію, вихованку гуртка «Джерельце» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 
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Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Філоненко Т. О 

(робота «Материнська молитва»); 

Мельничук Лілію, вихованку гуртка «Аплікація» Коломийського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник - Підлужна 

О. Я (робота «Душі воїнів журавлями в небо линули»).  

ІІ місце 

Гладюк Тетяну, вихованку Радехівської районної школи мистецтв імені               

А. Шептицького Львівської області, керівник - Сухар О. С. (робота «Там де ми, 

там Україна»);      

Мличко Марту, вихованку Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Підбузька спеціалізована мистецька школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Мала 

академія мистецтв імені Е. Миська» Львівської області, керівник - Артимович 

С., (робота «За Україну, за рідний край»); 

Удич Вікторію, вихованку Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Підбузька спеціалізована мистецька школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Мала 

академія мистецтв імені Е. Миська» Львівської області, керівник - Олексяк М. 

(робота «Сурми звитяги»); 

Пашковського Максима, учня Комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 14 Вінницької міської ради», керівник - Півторак С. В. 

(робота «Повертайтесь живими!»);    

Іваськіва Романа, вихованця Олеського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Буського району Львівської області, керівник - Турченяк О. В., 

(витинанка «Україну захищаємо, не жаліючи життів»);  

Коваль Олену, ученицю Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 Львівської області, керівник - Цуркан І. М. (робота «Майбутній 

захисник»); 

Маркову Анну, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 67 м. Львів, 

керівник - Баєва Л. А. (робота витинанка «Могутні станем і міцні!»); 

Стефашко Марту, ученицю Гійченської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Жовківської районної ради Львівської області, керівник - Ребець О. І. 

(робота «Залишився тільки спогад»); 

Дацко Анастасію, ученицю Великогрибовицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Жовківської районної ради Львівської області, керівник - Процевич 

Г. В. (робота «Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільнії права»);  

Дурову Софію, вихованку Радехівської районної школи мистецтв імені 

митрополита Андрея Шептицького Львівської області, керівник - Мадонова О. 

(робота «Ще не вмерла України ні слава, ні воля», присвячується пам’яті 

художника Ніла Хосевича);  

Ожга Алєксандера, вихованця Пнікутського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Мостиської міської ради Львівської області, керівник - 

Мисаковець Г. І. (робота «Оксамитова журба»); 
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Марголич Анастасію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                 

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Плаче 

Україна за своїми синами, бо всі вони стали птахами...»);   

Куліш Юлію, вихованку Миколаївського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник - Пристай М. М. (робота 

«Пам’ять»);       

Максименко Діану, вихованку Бібрського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Уляни Кравченко Бібрської міської ради   

Перемишлянського району Львівської області, керівник - Онацик С. С. (робота 

«Небесній сотні»). 

ІІІ місце 

Кравцову Олександру, ученицю Кадиєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, керівник - 

Мельник О. О. (робота «Летючий загін в бою»);    

Кравцову Марію, ученицю Кадиєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, керівник - 

Мельник О. О (робота «Летючий загін УПА»);    

Луцик Анну, вихованку гуртка «Витинанка» Сокальського будинку дитячої 

та юнацької творчості Сокальської районної ради Львівської області, керівник -

Волоско О. П.( робота «З Україною в серці» );     

Душинського Василя, учня середньої загальноосвітньої школи № 3             

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Слава 

захисникам України»);   

Ямельницьку Христину, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3             

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Не 

вертаються з бою сини»);  

Юрчишин Юлію, ученицю Ванівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок» Сокальської районної 

ради Львівської області, керівник - Яцейко Ю. (робота «Моя Україна»);  

Кугівчака Ореста, вихованця Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Підбузька спеціалізована мистецька школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Мала 

академія мистецтв імені Е. Миська», керівник - Олексяк М. (робота «Сурми 

звитяги»); 

Смеречак Яну, вихованку Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Підбузька спеціалізована мистецька школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Мала 

академія мистецтв імені Е. Миська», керівник - Артимович С. (робота 

«Очікування перемоги»); 

Ладику Олександру, вихованку Львівського художнього ліцею при 

Львівській національній академії мистецтв, керівник - Палій О. М. (робота 

«Україна на сторожі»);     

Кулешника Ярослава, учня Львівської середньої загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів № 44 ім. Т. Г. Шевченка, керівник - Гнилякевич І. В. (робота 

«Донецький аеропорт. Кіборги»); 
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Возьного Артема, вихованця Миколаївського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості. Львівської області, керівник - Пристай М. М. (робота 

«Молитва»);      

Яворську Софію, ученицю Навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа № 2 – гімназія» м. Трускавець Львівської області, 

керівник - Мінчак Х. В. (робота «Ангел миру»); 

Зубика Сергія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Борислав Львівської області, керівник - Леськів Л. О. 

(робота «Герої не вмирають»);     

Вітика Романа, учня Монастирецької середньої загальноосвітньої школи І - 

ІІІ ступенів Самбірського району Львівської області, керівник - Вітик-Столяр Г. 

Б. (робота –  витинанка);     

Дубенську Ангеліну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Сокаль Львівської області, керівник - 

Ровецька О. О.; 

Зозулю Ангеліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»  

Шепетівський міський центр дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник - Антонюк Н. А. (робота «Дякуємо за наш спокій»);    

Новак Кароліну, вихованку Клубу юних моряків «Азовець» м. Бердянськ 

Запорізької області, керівник - Мітіна Н. А.;   

Михайлову Олену, вихованку Клубу юних моряків «Азовець» м. Бердянськ 

Запорізької області, керівник - Мітіна Н. А.;  

Буліченко Олену, вихованку Клубу юних моряків «Азовець» м. Бердянськ 

Запорізької області, керівник - Мітіна Н. А.;  

Саверіну Олександру, ученицю Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської 

області», керівник - Адамчук О. П..   

Номінація «Живописна композиція» 

старша вікова категорія 

І місце 

Бей Софію, вихованку гуртка «Юні художники» Жовківського центру 

творчості Львівської області, керівник - Брухаль І. В. (робота «Діти 

народжуються не для війни»); 

Зеленко Юлію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративного живопису «Яйце-райце» Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району м. Києва, керівник - Матвієнко В. О. ( робота «Моя свята земля» );     

Сеньковську Анастасію, ученицю Львівського художнього ліцею при 

Львівській національній академії мистецтв, керівник - Палій О .М. (робота «В 

дальню дорогу»);     

Запаренко Марію, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршин Львівської області, керівник - Рябчук 

О. П. (робота «Майдан. Весна прийде»);  
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Запаренко Лідію, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршин Львівської області, керівник - Рябчук 

О. П. (робота «Вже вкотре з крові ти народжуєшся, Воле!»). 

ІІ місце 

Островську Таісію, вихованку зразкової художньої студії «Палітра» Центру 

розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради Маневицького 

району Волинської області, керівник - Островська Л. В.;   

Вовк Богдану, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості                           

м. Перемишляни Львівської області, керівник - Бова Г. О. (робота диптих 

«Після бою»).  

ІІІ місце 

Нестер Яну, ученицю Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 Львівської області, керівник - Цуркан І. М. (робота «І будуть бити 

українські лелеки і соколи московських ворон»);  

Жук Христину, ученицю Замківського закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Магерівської селищної ради Жовківського району Львівської 

області, керівник - Ковальчук Н. М. (робота  «Зродились вони погожої 

днини...»); 

Островську Анастасію, вихованку Зразкової художньої студії «Палітра» 

Центр творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради Маневицького 

району Волинської області, керівник - Островська Л. В.; 

Боборико Катерину, ученицю Комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 15 Вінницької міської ради», керівник - Присяжнюк С. В. 

(робота «Площа героїв Небесної сотні»);  

Бугу Мар’яну, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва м. Стрий 

Львівської області, керівник - Кітела Я. І. (робота «Полковник Євген 

Коновалець»);    

Хращевську Анастасію, вихованку комунального позашкільного 

навчального закладу «Крупецький центр дитячої та юнацької творчості 

«Креатив»» Крупецької сільської ради Рівненської області, керівник - 

Кошельник Л. В.;    

Гапчин Анастасію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Буського району Львівської області, керівник - Якимів Г. М. (робота «Ангел-

охоронець неньки України»); 

Стадник Софію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва м. Стрий 

Львівської області, керівник - Кітела Я. І. (робота «Хорунжі Олена Степанів і 

Софія Галечко»);    

Алексійчук Аллу, вихованку студії образотворчого мистецтва «Розмай» 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської області, керівник - 

Снітко М.. 

Молодша вікова категорія 

І місце 
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Тріслу Анастасію, вихованку Радехівської районної школи мистецтв імені 

А. Шептицького Львівської області, керівник - Сухар О. С. (робота «Під 

захистом»);  

Зузак Діану, вихованку Радехівської районної школи мистецтв імені А. 

Шептицького Львівської області, керівник - Сухар О. С. (робота «Прощання»); 

Савчин Вікторію, вихованку Буського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, керівник - Гачкевич К. Ю.  (диптих «Не спи, моя 

рідна земля…»); 

Воронюк Іванну, вихованку зразкової художньої студії «Палітра» Центру 

розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради Маневицького 

району Волинської області, керівник - Островська Л. В.;    

Шмігельську Кароліну, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів            

№ 2 Жовківської районної ради Львівської області, керівник - Потопило О. І. 

(робота «Хвилина тиші»); 

Шевчук Надію, вихованку студії «Палітра» Будинку дитячої та юнацької 

творчості, ученицю Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст №3 

ім. М. Коцюбинського Вінницької міської ради», керівник - Лепко Н. І. (робота 

«Погляд України» - особлива відзнака журі за високу майстерність виконання ); 

Войткову Тетяну, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» Центру творчості 

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, керівник - 

Іноземцева Н. О. (робота «На жилах їхніх виросла калина, із крові – пломеніє 

купина...»); 

Федюк Христину, ученицю Гійченської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів Жовківської районної ради Львівської області, керівник - Ребець О. І.; 

Савич Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративного живопису «Яйце-райце» Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району м. Київ, керівник - Матвієнко В. О. (робота «Захистіть і поверніться»);      

Вдовиченко Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративного живопису «Яйце-райце» Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району м. Київ, керівник - Матвієнко В. О. (робота «Боротьба добра і зла 

продовжується - Україна моя у вогні»); 

Миронову Єлизавету, вихованку Дитячої школи народних мистецтв                  

м. Львів, керівник - Пенцко О. І. (робота «Мій брат – захисник України»); 

Яцишин Тамару, вихованку Дитячої школи народних мистецтв м. Львів, 

керівник - Пенцко О. І., робота «Захисники нашої Батьківщини»; 

Сухенко Алісу, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Чугуєвського будинку дитячої та юнацької творчості міської ради Харківської 

області, керівник - Пономарьова Л. О. (робота «Розстріляні соняшники»); 

Прокопенко Вікторію, вихованку гуртка «Студія образотворчого 

мистецтва» Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Прокопенко 

О. В. (робота «Нова Оранта»);   

Ткаченка Данила, вихованця гуртка «Студія образотворчого мистецтва»  

Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 
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Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Прокопенко О. В. 

(робота «Батьківська любов»); 

Козицького Віталія, вихованця Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Підбузька спеціалізована мистецька школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Мала 

академія мистецтв імені Е. Миська», керівник - Загайський Л. (робота 

«Захисники Батьківщини»); 

Удич Вікторію, вихованку Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Підбузька спеціалізована мистецька школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Мала 

академія мистецтв імені Е. Миська», керівник - Загайський Л. (робота 

«Відгомін минулого»); 

Гриновець Ірину, ученицю Львівського художнього ліцею при Львівській 

національній академії мистецтв, керівник - Манько Н. Б. (робота «Захисник»);     

Валевську Яну, вихованку зразкової студії «Колорит» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Кам’янка-Бузької міської ради» 

Львівської області, керівник - Снігірьова А. С. (робота «Пам’яті Героїв 

Небесної Сотні»);    

Смішко Тетяну, вихованку Радехівської районної школи мистецтв імені А. 

Шептицького Львівської області, керівник - Сухар О. С. (робота «З вірою до 

перемоги»); 

Кайдріс Тетяну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва комунального 

закладу «Центр позашкільної  освіти м. Самбора» Львівської області, керівник - 

Тиховська Л. (робота «Слава Україні»); 

Чемеринську Яну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Бібрка Бібрської міської ради Львівської 

області, керівник - Гаєвишин М. Ю. (робота «Берегиня миру»);    

Бобало Христину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості                      

м. Перемишляни Львівської області, керівник - Бова Г. О. (робота диптих «Під 

захистом ангелів»); 

Метана Віктора, вихованця Дитячої школи народних мистецтв м. Львів, 

керівник - Пенцко О. І. (робота «Батько і син»);  

Шевціва Назара, учня середньої загальноосвітньої школи № 3 м. Трускавець 

Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Пішов на схід. Та 

повернутись обіцяв....»);  

Малай Соломію, вихованку гуртка «Гердан» Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини м. Львів, керівник - Стричак О. Р.; 

Бугаєвич Євгенію, вихованку Новоушицького будинку дитячої творчості 

Новоушицької об'єднаної територіальної громади Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області, керівник - Мирончук Т. В. (робота «Янгол-

охоронець»).    

ІІ місце 

Ярему Анну, ученицю Замківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Магерівської селищної ради Жовківського району Львівсько області, 

керівник - Ковальчук Н. М. (робота «Нема в світі кращих хлопців над січових 

добровольців...»); 
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Малюту Валерію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративного живопису «Яйце-райце» Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району м. Київ, керівник - Матвієнко В. О. (робота «Революція гідності. 

Україна – це Ми!»);      

Гарасим Мирославу, вихованку Дитячої школи народних мистецтв              

м. Львів, керівник - Пенцко О. І. (робота «Дівчина-воїн»);  

Костромську Христину, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Чугуєвського будинку дитячої та юнацької творчості міської ради 

Харківської області, керівник - Пономарьова Л. О. (робота «Щаслива 

Україна»);   

Марич Марію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості                            

м. Перемишляни Львівської області, керівник - Бова Г. О. (диптих 

«Нескорена»); 

Мудрик Анастасію, ученицю Великомостівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, керівник - Безручко Л. С. (робота 

«Воля»); 

Толоку Юлію, вихованку Дитячої школи народних мистецтв м. Львів, 

керівник - Сенчик С. М. (робота «Захисник»);   

Бойко Надію, вихованку мистецької студії «Країна Барв» Центру дитячої та 

юнацької творчості Залізничного району району м. Львів, керівник - Легінович 

М. В. (робота «Революція Гідності. Боротьба триває»); 

Яцків Вікторію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва м. Стрий, 

Львівської області, керівник - Меречко В. В. (робота «Боже, Україну бережи»);   

Поліщук Алісу, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «За волю, за 

щастя на рідній землі»);   

Петрів Дану, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Ясним 

ранком та днем дощовим, я шепочу у синєє небо: Повертайся, будь ласка, 

живим, Батьківщина чекає на тебе»);  

Третякову Юліану, вихованку Буського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, керівник - Гачкевич К. Ю. (робота «Молюсь за 

тебе, Україно»); 

Марків Аліну, вихованку студії живопису «Мальва» комунального 

позашкільного навчально-виховного закладу «Ходорівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Львівської області, керівник - Походжай М. М.;    

Третякову Юліану, вихованку Буського будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, керівник - Гачкевич К. Ю. (робота «Молюсь за 

тебе, Україно»);   

Масняк Юлію, ученицю Великодорошівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ст. Жовківської районної ради Львівської області, керівник - Ганжа І. М. 

(робота «Нам є що захищати»); 
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Онишканич Вероніку, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 1                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Вишатицька Л. І. (робота 

«Луганські соняхи»);  

Баранецьку Олександру, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота витинанка 

«Вони ніколи не підуть в небуття! Палатиме за ними не одна свіча!»);  

Максимів Анастасію, ученицю Верчанської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Стрийського району Львівської області, керівник - Ключак 

В. О. (диптих «Воїни»);     

Стецяка Марка, вихованця Будинку учнівської творчості м. Трускавець 

Львівської області, керівник - Герлях А. Л. (робота «Перемога»);   

Фарину Анастасію, ученицю Великомостівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівської області, керівник - Орищин 

Г. М. (робота «Хоробрі серця»). 

ІІI місце 

Яворську Анну, вихованку Буського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Львівської області, керівник - Гачкевич К. Ю.(робота «Ідемо в бій, земля гуде»);   

Портухая Остапа, вихованця гуртка образотворчого мистецтва Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Бібрка Бібрської міської ради Львівської 

області, керівник - Гаєвишин М. Ю. (робота «Захисник»);  

Івашківа Станіслава, учня Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 Львівської області, керівник - Гудим Л. С. (робота «Герої не 

вмирають!»); 

Федунів Софію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва м. Стрий 

Львівської області, керівник - Меречко В. В. (робота «Герой-захисник» );  

Марків Аліну, вихованку студії живопису «Мальва», комунального 

позашкільного навчального закладу «Ходорівський центр дитячої та юнацької 

творчості» м. Ходорів Львівської області, керівник - Походжай М. М. (робота 

«Під покровом Пресвятої Богородиці - до перемоги»);  

Понізову Софію, вихованку Будинку учнівської творчості м. Трускавець 

Львівської області, керівник - Герлях А. Л. (робота «Герої не вмирають»);   

Огар Кароліну, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «У ті далекії 

роки, коли земля горіла, щоби свободу зберегти, їх кликала Вкраїна»);   

Оніщук Евеліну, вихованку Новоушицького будинку дитячої творчості 

Новоушицької об'єднаної територіальної громади Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області, керівник - Голосняк С. А. (робота 

«Молімося...»);    

Грубеляс Лію, вихованку Новоушицького будинку дитячої творчості 

Новоушицької об'єднаної територіальної громади Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області, керівник - керівник Швець Ю. І. (робота «З 

Україною в серці...»);   
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Халєєву Олександру, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Чугуєвського будинку дитячої та юнацької творчості міської ради Харківської 

області, керівник - Пономарьова Л. О. (робота «Квіти війни»);   

Щуку Олексія, вихованця гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Чугуєвського будинку дитячої та юнацької творчості міської ради Харківської 

області, керівник - Пономарьова Л. О. (робота «Вічна пам'ять»);   

Стремську Анісію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Чугуєвського будинку дитячої та юнацької творчості міської ради Харківської 

області, керівник - Пономарьова Л. О. (робота «Друзяки»);   

Коваленко Вероніку, ученицю опорного закладу «Немирівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської районної ради Львівської 

області», керівник - Миклуш А. О. (робота «Вільну Україну не скують 

кайдани»);     

Родіонову Тетяну, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота витинанка 

«Героям УПА»);   

Максимів Анастасію, ученицю Верчанської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Стрийського району Львівської області, керівник - Ключак 

В. О.;   

Свищ Софію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Ідуть роки 

тяжких протистоянь...Проте серця не спопелились у вогні!»); 

Фещак Андріану, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Люди, 

помолімось за славних героїв!»);  

Бессалько Олександру, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Не втратили 

ми дух і гідність Батьківщини»);  

Гузичак Юліану, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Україно, 

бережи своїх синів»);  

Руду Соломію ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук А. В. (робота «Мужній 

вкраїнський солдате, ти захищаєш земельку святу»);   

Сівак Діану, вихованку гуртка «Декоративний розпис» Локачинського 

Будинку школяра, керівник - Деревич О. І. (робота «За Україну! За її волю!»);   

Борову Мар’яну, вихованку Арт-студії «Палітра ідей» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району м. Львів, керівник - Соломійчук Г. 

М. (робота «Діти війни»);   

Бругер Анну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Франківського району м. Львів, керівник - Балущак В. М. (робота 

«Чортківський прорив»);     
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Мокрій Катерину, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Франківського району м. Львів, керівник - Балущак В. М. (робота «Гей, ви 

стрільці січовії...»);    

Яворську Анну, вихованку Буського будинку дитячої та юнацької творчості 

Львівської області, керівник - Гачкевич К. Ю. (робота «Ідемо в бій, земля 

гуде»);   

Обуховську Ірину, вихованку Шаргородського будинку дитячої та юнацької 

творчості Вінницької області, керівник - Огородник Л. І. (робота «Осіннім 

золотом стрічаєм тата з війни»);    

Трубнікову Єлизавету, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

«Народна художня творчість» Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, керівник - Костенко Т. (робота «Уклін вам, берегині!»);     

Оверко Христину, ученицю середньої загальноосвітньої школи I-III ступеня 

№78 міста Львів, керівник - Стельмах О. І. (робота «Квітуча Україна»);    

Мельника Василя-Тараса, учня ліцею № 2 Зимноводівської сільської ради 

Львівської області, керівник - Мочерад Н. К. (робота «Квіти України»);    

Карпенка Артема, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Челишева О. І. 

(робота «Захисник» );  

Живчина Віталія, учня навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа №2 – гімназія» м. Трускавець Львівської області, 

керівник - Мінчак Х. В. (робота «На сторожі спокою»);  

Губицьку Олену, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа №2 – гімназія» м. Трускавець Львівської області, 

керівник - Мінчак Х. В. (робота «Захист від ворогів»); 

Гарасим'як Дарину, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа №2 – гімназія» м. Трускавець Львівської області, 

керівник - Мінчак Х. В. (робота «Мирне небо»);  

Дяк Ілону, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа №2 – гімназія» м. Трускавець Львівської області, 

керівник - Мінчак Х. В. (робота «Золота осінь на сході»); 

Сливку Маркіяна, учня середньої загальноосвітньої школи № 3                           

м. Трускавець Львівської області, керівник – Ярчук А. В. (робота «Легендарні 

та незламні кіборги») 

Котюка Богдана, учня Комунального закладу «Іванівська гімназія  

Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області, 

(робота «Серце матері плаче за сином»); 

Гончар Софію, вихованку Клубу юних моряків «Азовець» м. Бердянськ 

Запорізької області, керівник - Мітіна Н. А.;  

Земського Данила, вихованку Клубу юних моряків «Азовець»  м. Бердянськ 

Запорізької області, керівник - Мітіна Н. А..   

Номінація «Декоративна тематична композиція» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 
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І місце 

Ячменьову Вікторію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» «Зразкового 

художнього колективу» Позашкільного навчального закладу Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник - 

Гутник О. Л. (робота «Жовтогарячий сонях перемоги»);   

Василюк Олену, ученицю Великомостівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальського району, Львівської області,  

керівник - Шийка М. П. (робота «Історія на краватці»); 

Кісіль Анастасію, ученицю Миклашівського начально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Підберізцівської об'єднаної територіальної громади Пустомитівського 

району Львівської області, керівник - Фурко Н. В. (робота «Криївка») 

Харечко Вероніку, ученицю опорного закладу «Магерівський заклад 

загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Магерівської селищної ради 

Жовківського району Львівської області», керівник - Харечко Н. П. (робота 

«Слава УПА»); 

 

ІІІ місце 

Данилюк Вікторію, вихованку гуртка «Кераміка» Центру дитячої та 

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

(робота «Пласт-емблема»);    

Лахнюк Тетяну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості                   

м. Чернівці, керівник - Лахнюк А. В. (робота «Торбинка «Швидка допомога»).     

Молодша вікова категорія  

І місце 

Броніча Назара, вихованця гуртка «Скринька-берегиня» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Свередюк О. Ю. (робота 

«Мій тато не повернеться з війни»);     

Хозяінову Євгенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Моделювання та конструювання одягу» Позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області, керівник - Пимонова Т. П. (робота «Танок перемоги»);   

Свередюк Анну, Япринцеву Анну-Марію, вихованок гуртка «Скринька-

берегиня» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, 

керівник - Свередюк О. Ю. (колективна робота «Ми не забудемо!»);   

Кушку Мар’яну, вихованку гуртка «Перехрестя» Великомостівського 

центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - Кушка М. 

Р. (робота «Матусин оберіг»); 

Папіж Марію, ученицю опорного закладу «Магерівський заклад загальної 

середньої освіти І - ІІІ ступенів Магерівської селищної ради Жовківського 

району Львівської області», керівник - Волинець Ю. Ю. (робота «Котильон – 

оберіг УСС»);     

Милькус Катерину, ученицю опорного закладу «Магерівський заклад 

загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Магерівської селищної ради 
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Жовківського району Львівської області», керівник - Милькус С. Г. (робота 

«Стрілецькі вдови»);   

Павлюк Єлизавету, вихованку опорного навчального закладу «Навчально - 

виховний комплекс: заклад загальної середньої освіти І ступеня - гімназія 

Ямпільського району Вінницької області», керівник - Долінська О. В. (робота 

«Збережемо мир на рідній Україні!»);   

Кудик Анну, вихованку гуртка «Творча майстерня. Дизайн» Жовківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - 

Кудик О. С. (робота «Плаче ненька Україна...» ); 

Музичку Марію, вихованку Радехівської районної школи мистецтв імені            

А. Шептицького Львівської області, керівник - Мадонова О. (робота «Ми 

пам'ятаємо!»); 

Побережну Ангеліну, вихованку Дрогобицького Будинку дитячої та 

юнацької творчості на базі Підбузького навчально-виховного комплексу 

Львівської області, керівник - Линів М. Б. (робота «Зродились ми великої 

години з пожеж війни, із полум'я вогнів»); 

Ткачук Анастасію, Ніколаюка Василя, вихованців Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Коханська О. В. (робота «Червоний мак – кривавий слід від кулі»);    

Юшковського Юрія, вихованця гуртка «Джерельце» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Філоненко Т. О. 

(робота  «Великі та жахливі дні»);   

Куліш Софію, вихованку Миколаївського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник - Кулачковська Х. І. (робота 

«Герб»); 

Гринюх Анастасію, вихованку студії «У світі дизайну» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району м. Львів, керівник - Бала Х. А. 

(робота «Україна»); 

Островську Євгенію, вихованку студії «Мотанка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Залізничного району м. Львів, керівник - Якимчук О. І. 

(робота «Моя Україна»); 

Носову Олександру, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району м. Львів, керівник - Зуб Ю. Р. (робота свічник «Небесна 

сотня. Пам’ятаємо»);   

Тімофієву Ніку, Веселовську Дар’ю, вихованок «Народного художнього 

колективу» гуртка «Писанка» комунального закладу Дунаєвецької міської ради 

«Будинок творчості школяра» Хмельницької області, керівник - Войткова В. В. 

(робота колективна «Нас не подолати»);    

Бондарчук Анастасію, Корнієнко Катерину, Гончарук Анну, Білоус Марію, 

Сокол Аліну, вихованок гуртка «Писанкарство» Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Хмельницький, 

керівник - Онопрійчук О. М. (колективна робота «Ви в пам’яті поколінь»);    
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вихованців зразкового художнього колективу «Чарівний бісер» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Онопрійчук О. 

М. (колективна робота «Україна – моя земля»); 

Дем’янова Назарія, вихованця гуртка «Народна лялька» комунального 

закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької 

області;  

Шпак Марину, вихованку гуртка «Писанкарство» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Онопрійчук О. М. 

(робота «Оберіг для воїна»);  

Горську Анну, ученицю навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

школа І-ІІ ступенів-колегіум» №3 Червоноградської міської ради Львівської 

області, керівник - Бурцева Т. М. (робота «І білим птахом в небеса летіла воїна 

душа»);   

Добровольського Ореста, вихованця гуртка «Гончарик» Будинку дитячої 

творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Стицюк Ю. О. (робота 

«Мелодія рідного краю»);    

Копитчак Вероніку, вихованку гуртка «Намистинка» Сокальського будинку 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - Бобешко М. В. 

(робота «Браслет»); 

Негрича Олексія, Волинську Юлію, вихованців гуртка «Рукоділля» 

Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області, керівник - Негрич М. М. (робота «Революція гідності»);     

Перець Божену, вихованку Радехівської районної школи мистецтв імені              

А. Шептицького Львівської області, керівник - Мадонова О. (робота «Живи 

Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!»);   

Гончарука Тимофія, вихованця гуртка «Гончарик» Будинку дитячої 

творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Стицюк Ю.О., робота 

«Світла душа»;  

Олійник Вікторію, вихованку Мистецької студії «Креатив» Костопільського 

будинку школярів та юнацтва Рівненської області, керівник - Бабак В. (робота 

«Юна патріотка»);   

Сидорчук Мар’яну, вихованку гуртка «Художнє набивання» 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської області, керівник - 

Каліш Л. (робота «За честь і славу, за народ...»);    

Куліш Соломію, вихованку Миколаївського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник - Кулачковська Х. І. (робота «А 

ми українці!»);    

Москалик Вікторію, вихованку Миколаївського районного Будинку дитячої 

та юнацької творчості Львівської області, керівник - Кулачковська Х. І. (робота 

«З Україною в серці!»);   

Матченка Арсена, Страшівську Анну, вихованців гуртка «Основи творчої 

майстерності Центру дитячої та юнацької творчості м. Борислав Львівської 

області, керівник - Святогор С. М. (робота «Любов і шана захисникам»).   

ІІ місце 
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Гудима Маркіяна, учня Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №12 Львівської області, керівник - Цибуховський В. П. (робота 

«Журавлі та їх прощальні сурми»);    

Тарасюк Ольгу, вихованку Цуманського будинку дитячої та юнацької 

творчості селища міського типу Цумань Ківерцівського району Волинської 

області, керівник - Тарасюк О. Р. (таріль «Державний символ УНР у 1918 р.»);    

Тиму Анастасію, Фурдичко Світлану, учениць Чуквянської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Львівської області», керівник - Лішкович Н. С. 

(колективна робота «Символи української душі);    

Колькову Анастасію, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Процик О. О. 

(робота «Червона квітка – символ волі»);    

Грідіна Дениса, вихованця гуртка «Витинанка» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької області, 

керівник - Солярик Р. Ф. (робота витинанка «Подільські візерунки»);    

Маричака Павла, Святогор Софію, вихованців гуртка «Художня аплікація» 

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

- Святогор С. М. (колективна робота «Захисники-ангели»);   

Будяківську Марію, вихованку клубу «Юний технік»» м. Нетішин  

Хмельницької області, керівник - Бєланова Л. Ф. (робота «Символ України»);  

Длизняк Соломію, Вульчак Ліліану, учениць Львівської загальноосвітньої 

школи № 43, керівник - Єсип Т. П. (робота «Збережи Україну»); 

Монастирука Даниіла, вихованця Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Кучер А. О. 

(робота «Шляхетність і сила»).     

ІІI місце 

Барабошко Мирославу, вихованку гуртка «Фантазії з тканини» 

Локачинського районного Будинку школяра Волинської області, керівник - 

Хамулка О. А. (робота «Майдан»);   

Долецьку Вікторію, ученицю Куличківської філії Великомостівського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівської області, 

керівник - Мазурик Я. В. (робота «Прощання»);    

Крась Софію, вихованку Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської області», 

керівник - Адамчук О. П. (робота «Козацькому роду нема переводу»); 

Савіцьку Соломію, вихованку гуртка «Майстерня прикрас» 

Великомостівського центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, 

керівник - Райта О. В. (робота «Нас весна не там зустріла...»); 

Червонящу Аніту, вихованку Арт-дизайн студії (експерементальної) Центру 

дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львів, керівник - 

Кочергін І. П. (робота «Тільки власною боротьбою і трудом»);      

Кушнірову Катерину, вихованку гуртка бісероплетіння Костопільського 

будинку школярів та юнацтва, керівник - Ковальчук Ю. (робота «Україна 

єдина»);    
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Зейкан Софію, вихованку гуртка «Писанкарство» Великомостівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - Занько М. 

В. (робота «Зродились ми великої години...»); 

Андрієнко Мар'яну, ученицю Кальницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

ім. Ярослава Івашкевича Дашівської селищної ради Іллінецького району 

Вінницької області (робота «Лялька»); 

Тростянецьку Ірину, вихованку Миколаївського районного Будинку дитячої 

та юнацької творчості, керівник - Присяжна О. М. (робота «Героям слава!»); 

Мильникову Юлію, вихованку клубу «Юний технік»» м. Нетішин  

Хмельницької області, керівник - Бєланова Л. Ф. (робота «Єдині»); 

Радовинчик Оксану, вихованку клубу «Юний технік»» м. Нетішин 

Хмельницької області, керівник - Бєланова Л. Ф. (робота «Ангелочки миру»);  

Чумала Віктора, вихованця Арт-студії різьблення по дереву «Дідова 

Борода»  Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львів, 

керівник - Лубій А. Б. (робота «Мудрість старого Козака»); 

Гальчишака Максима, учня Арт-дизайн студії (експерементальної) 

Залізничного району м. Львів, керівник - Кочергін І. П. (робота «Воля ціни не 

має»);    

Селецького Михайла, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

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

- Іваськів Ю. Ф. (робота «Пам’яті героїв твоїх, Україно»);     

Лаба Валерію, Дудко Соломію, Букса Діану, Березу Христину, вихованок 

гуртка «Фітодизайн» Мостиського закладу позашкільної освіти Мостиської 

міської об'єднаної територіальної громади Львівської області, керівник - Ціник 

З. Р. (колективна робота «Квіти пам'яті»);   

Христофорову Марину, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Муляр О. В. 

(робота «Я помолюсь за вас, брати і сестри...За долю, що Вкраїні віддали»); 

Кучерук Маргариту, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Кучерук А. Б. 

(робота «Янгол, оберігай Україну»);     

Регулу Анну, Кравчук Аліну, вихованок Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Шлапак 

Т. А. (робота «Сурми геройських звитяг»);    

Свістунову Дар’ю, Андрушко Вікторію, вихованок Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Пальонко С. В. (робота «Пам’ятаємо»);    

Гливу Вероніку, ученицю Гійченської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Жовківської районної ради Львівської області, керівник - Ребець О. І. 

(робота «Що приховує дим від багаття»);  

Луців Ангеліну, вихованку Дрогобицького Будинку дитячої та юнацької 

творчості на базі Підбузького навчально-виховного комплексу Львівської 

області, керівник - Линів М. Б. (робота аплікація з тканини); 
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Полукєєву Анну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, керівник - 

Герасименко О. М. (робота  «Лише цвіте червоний мак»);   

Данилевич Крістіну, Данилевич Евеліну, вихованок «Зразкового 

художнього колективу» гуртка «Вироби зі шкіри» Шепетівського Центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Колотова О. В. 

(робота колективна «Молитва матері – в бою убереже»);    

Гамаля Дмитра, учня Будинку дитячої та юнацької творчості м. Чернівці, 

керівник - Негрич А. М. (робота «Пам’яті хоробрим серцям!»);    

Тетерку Раїсу, вихованку гуртка «Фантазія» Будинку дитячої та юнацької 

творчості» м. Белз Сокальського району Львівської області, керівник - Мавко Г. 

П.; 

Ганабу Олександру, Косар Єву, вихованок гуртка «Ліплення з пластиліну» 

Шепетівського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, 

керівник - Антонюк Н. А. (робота колективна «Україна понад усе!»); 

Марченко Анастасію, вихованку Ніжинського Будинку дітей та юнацтва 

Чернігівської області, керівник - Ярешко О. С. (робота «Прапор України»); 

Глушко Богдану, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» Будинку 

учнівської творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Ярмолюк В. 

П. (робота «Мій рідний край»);  

Безкоровайну Діану, Юрківа Максима, Степованого Остапа, учнів 

Тучненської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Перемишлянського району  

Львівської області, керівник - Євгенія Г.. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                                  Г. А. Шкура 


