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Н А К А З  
 

 

від 07.11. 2021р.               м. Київ               № 11 -02 

 

 

Про підсумки проведення 

Дитячо-юнацького фестивалю 

мистецтв «Сурми звитяги» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

року № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)» з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 (зміни, що 

вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і 

від 29 червня 2021 р. № 677), 05-07 листопада 2021року у селі Сокільники 

Львівської області на базі Центру мистецтв та дозвілля «Просвіта» було 

проведено Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги». 

Участь у фестивалі взяли 2000 дітей з 15 областей України, а саме: 

Волинської, Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Миколаївської, 

Полтавської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської 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, переможців та учасників фестивалю: 

номінація «Вокальні та вокально-інструментальні ансамблі,  

вокально-хорові колективи» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 



вокальний ансамбль «Бревіс», Вінницького фахового коледжу культури і 

мистецтв ім. М. Леонтовича, керівник - Кушка Ярослав; 

гурт «Freedom», вихованців вокально-інструментального гуртка середньої 

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

Стець Михайло. 

ІІ місце 

ансамбль «Арго», вихованців «Народного художнього колективу» вокальної 

студії «Heartbeat» Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, 

керівник - Петренко Геннадій. 

ІІІ місце 

дует у складі: Шкребій Діана та Коваленко Марина, вихованок «Народного 

художнього колективу» «Театр пісні «Криниченька» Будинку дитячої творчості 

м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна Валентина.  

Молодша вікова категорія 

«Народний художній колектив» капелу бандуристок «Дзвіночок» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львів, керівник - Горішна Марія; 

Коган Вероніку, Підгорну Евеліну, Мельникова Богдана, Супрун Іванну, 

вихованців «Народного художнього колективу» студії естрадного співу 

«Сузір'я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник - Доленко Людмила; 

шоу-групу «Доміно» «Народного художнього колективу» вокального 

ансамблю «Червона калина» Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Ланевська Валентина, 

акомпаніатор - Корешкова Алла; 

гурт «Мелодика», вихованців вокально-інструментального гуртка 

загальноосвітньої середньої школи № 3 м. Трускавець Львівської області, 

керівники - Стець Михайло, Баняс Оксана; 

«Народний художній колектив» музичну студію «Джерело» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львів, керівник - Савко Назар.  

ІІ місце 

ансамбль «Щасливі діти» Будинку художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді м. Стебник Львівської області, керівник - Кузьмич Любов;  

«Народний художній колектив» хор «Радуниця» середньої 

загальноосвітньої школи № 54 м. Львів, керівник - Манько Наталія; 

«Народний художній колектив» студію естрадної дитячої пісні «Вікторія» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, керівник - 

Гаваза Вікторія; 

дует у складі: Мельніков Богдан, Супрун Іванна, вихованців «Народного 

художнього колективу» студії естрадного співу «Сузір'я» м. Миколаїв, керівник 

- Доленко Людмила; 

вихованців хору молодших класів Переяславської мистецької школи ім. П. 

Сениці Київської області, керівник - Ноздровська Юлія, концертмейстер - 

Погасій Наталія. 

ІІІ місце 



Народну капелу бандуристок «Ягілка» Центру дитячої та юнацької 

творчості Залізничного району м. Львів, керівник - Цигилик Ірена; 

зразковий фольклорний гурт «Щедрограй» Будинку дитячої творчості         

м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, керівник - Віхренко 

Володимир; 

дует у складі: Сайпель Мирослав, Дебопре Юліана, вихованців 

фольклорного гурту «Перлинка» Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області, керівник - Сайпель Майя; 

Вознюка Остапа, Кобилко Станіслава, Кайду Віталія, Марків Андрія, 

Давидюка Іллю, учасників рок-гурту «ОRION», керівник - Кобилко Станіслав; 

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

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

фольклорний гурт «Перлинка» Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області, керівник - Сайпель Майя.  

Дипломантів фестивалю 

зразковий аматорський ансамбль сопілкарів «Жайвір» Баланівського 

будинку культури Бершадської міської ради Гайсинського району Вінницької 

області, керівник - Віхренко Володимир; 

вокальний ансамбль «Промінь» Комунального закладу «Сокальський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Сокальської міської ради Львівської 

області, керівник - Вельган Марія;  

фольклорний ансамбль «Джерела» Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», керівник - Кравчук Тетяна, 

педагоги - Білоус Інна, Надь Вікторія, акомпаніатор - Короленко Володимир;  

вокальний дует «Форте» у складі: Бондарук Соломія, Ісаєнко Анастасія, 

учениць Червоноградської загальноосвітньої школи № 12 Львівської області, 

керівник - Ігнатович Ірина;  

вокальний ансамбль «Мрія» Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 74 Львівської міської ради Залізничного району, керівник - Сушко 

Наталія; 

дует у складі: Вегера Надія, Костюк Марія, музичний супровід (сопілка)- 

Беген Оксана, Яциків Марта, учениць Підзвіринецького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Комарнівської міської ради Львівської області, 

керівник - Винарчик Ярослава;  

ансамбль «Brevis» у складі: Білоус Наталія, Савчак Соломія, Родіонова 

Тетяна, Пасемко Ярина, учениць середньої загальноосвітньої школи № 3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник - Родіонова Іванна;  

вокально-естрадний ансамбль «School stars» Квасилівського навчально-

виховного комплексу «Школа-ліцей» Рівненської міської ради, керівник - 

Саваринська Наталія; 

вокально-хореографічний ансамбль «ТамДеМи» середньої 

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

Родіонова Іванна, Даниляк Ірина, Пархоменко Ілона; 

Корольову Єлизавету, Садловського Святослава, вихованців вокальної 

студії «Sunshine» Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості 



м. Слов'янськ Краматорського району Донецької області, керівник - Карпенко 

Олена; 

аматорський театр пісні й танцю «Гармонія» при Маньківському Будинку 

культури Бершадської міської територіальної громади Гайсинського району 

Вінницької області, керівник - Дудник Наталія; 

вокальний ансамбль «Дівчата з України»  Переяславської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Київської області, керівник - Брик Владислав; 

вихованців вокально-інструментального ансамблю «Дзвіночки» авторської 

творчої студії Марії Гев м. Миколаїв Львівської області, керівник - Гев Марія; 

«Бойз-Бенд «NS», вихованці «Народного художнього колективу» 

«Вокальний ансамбль та студія естрадної пісні «Вернісаж» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Дьячина Ольга; 

вокальний ансамбль «Древо» Центру позашкільної освіти м. Золочів 

Харківської області, керівник - Чепелюк Ольга. 

Номінація «Солісти-вокалісти» 

лауреатів фестивалю  

старша вікова категорія  

І місце 

Сандигу Віталія, вихованця Центру культури і мистецтв м. Переяслав 

Київської області, керівник - Александрова Наталія. 

ІІ місце 

Марченко Софію, вихованку Львівської студії вокального мистецтва 

«Golden Voice», керівник - Опікула Ілона.  

ІІІ місце 

Кобу Максима, соліста зразкової майстерні естрадної творчості «Зоряна 

мрія» Палацу мистецтв м. Вінниця, керівник - Нагорна Віолетта; 

Свічкара Юрія, соліста зразкової майстерні естрадної творчості «Зоряна 

мрія» Палацу мистецтв м. Вінниця, керівник - Нагорна Віолетта. 

Молодша вікова категорія 

І місце 

Дебопре Юліану, вихованку фольклорного гурту «Перлинка» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівник - Сайпель Майя; 

Аторвін Юнату, вихованку вокально-естрадного гуртка Будинку учнівської 

творчості м. Трускавець Львівської області, керівник - Мартинюк Роксолана; 

Полудень Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадної дитячої пісні «Вікторія» Кіровоградського обласного центру дитячої 

та юнацької творчості, керівник - Гаваза Вікторія. 

ІІ місце 

Гнатяка Андрія, учня Перемишлянського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Перемишлянської міської ради Львівського 

району Львівської області, керівник - Андрусишин Марія; 

Акопову Мілану, вихованку «Народного художнього колективу» 

вокального ансамблю «Червона калина» Центру дитячої та юнацької творчості 



Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Ланевська Валентина, 

акомпаніатор - Корешкова Алла; 

Лаврінців Аліну, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 86 м. 

Львів, керівник - Ковальська Надія; 

Кушнір Катерину, ученицю Червоноградської спеціалізованої школи I-III 

ступенів № 8 Червоноградської міської ради Львівської області, керівник - 

Коломієць Людмила; 

Штангеєва Ігоря, учня навчально-виховного комплексу № 10 м. 

Червоноград Львівської області, керівник - Кіричук Олег; 

Князькову Ксенію, вихованку «Народного художнього колективу» 

вокального ансамблю «Червона калина» Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Ланевська Валентина, 

акомпаніатор - Корешкова Алла; 

Грищука Дениса, вихованця «Народного художнього колективу вокально 

естрадного співу» Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості 

Нововолинської міської ради Волинської області, керівник - Кравчук Інна; 

Марченко Яну, солістку музичної студії «Джерело» Центру творчості дітей 

та юнацтва Галичини м. Львів, керівник - Савко Назар. 

ІІІ місце 

Васюник Анну, ученицю Львівської державної дитячої музичної школи № 1 

ім. .А. Кос-Анатольського, керівник - Когут-Калинюк Юлія; 

Сидір Софію, ученицю ліцею № 18 Львівської міської ради, керівник - 

Пучковська Галина; 

Оприск Дарину, ученицю Дублянського опорного ліцею імені Героя 

України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради, керівник - Костишин 

Зоряна; 

Рулу Наталію, вихованку студії естрадної пісні «Діти-квіти» Шепетівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Балагур Жанна; 

Зварича Дениса, учня Підбузького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

рівнів Східницької територіальної громади Дрогобицького району Львівської 

області, керівник - Кузів Олена; 

Федорко Яну, ученицю Рава-Руського закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів № 2 Рава-Руської міської ради Львівської області, керівник - 

Пуджало Ігор; 

Свинарчук Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» 

«Вокальний ансамбль та студія естрадної пісні «Вернісаж» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Дьячина Ольга; 

Пасемко Ярину, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник - Родіонова Іванна; 

Відрук Марію, вихованку «Народного художнього колективу» «Театр 

естрадної пісні «Водограй» Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області, керівник - Турчак Оксана. 

Дипломантів фестивалю 



Крупніцького Віталія, учня Нем'ячівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Золочівського району Львівської області, керівник - 

Микитюк Марія; 

Гринчишин Надію, ученицю Скнилівської гімназії імені Праведного Андрея 

Шептицького Зимноводівської сільської ради Львівської області, керівник - 

Верес Людмила; 

Теліжин Марту, вихованку вокального ансамблю «Горицвіт» 

Новояворівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2, 

керівник - Юськів Наталія; 

Колодій Ярину, вихованку народного вокально-інструментального 

ансамблю «Вишиваночка» Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного 

району м. Львів, керівник - Тивонюк Михайло; 

Опришко Ярину, ученицю Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 Львівської області, керівник - Данилів Галина; 

Глущук Христину, вихованку «Народного художнього колективу» 

«Вокальний ансамбль та студія естрадної пісні «Вернісаж» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Дьячина Ольга; 

Горіну Діану, ученицю Чорнушовицького навчально-виховного комплексу 

I-II ступенів Підберізцівської територіальної громади Львівської області, 

керівник - Гунька Євген; 

Небоженкову Вікторію, вихованку вокально-естрадного гуртка Будинку 

учнівської творчості м. Трускавець Львівської області, керівник - Петришин 

Оксана; 

Саваринського Володимира, вихованця шкільного гуртка вокально-

естрадного ансамблю «School stars» Квасилівського навчально-виховного 

комплексу «Школа-ліцей» Рівненської міської ради, керівник - Саваринська 

Наталія. 

Номінація «Авторська пісня» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

народний вокальний ансамбль «Оберіг» Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, керівник - Бегас Ніна. 

Молодша вікова категорія 

ІІІ місце 

дует у складі: Качмар Ірина, Верхівська Ірина, учениць ліцею № 81 імені 

Петра Сагайдачного м. Львів, керівник - Степанишин Алла. 

Номінація «Героїко-патріотична хореографічна композиція» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

зразковий ансамбль народного танцю «Роси світанку» середньої 

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



театр танцю «Ескада» творчого об'єднання «Левеня» 58-го Будинку 

офіцерів м. Львів, керівник - Бондарчук Наталя, репетитори - Стечкевич Ірина 

та Животягін Юрій. 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» «Ансамбль бального танцю «Шарм» 

закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської 

ради Хмельницької області, керівник - Грищук Лариса. 

Молодша вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Росинка» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, керівник - 

Чайковська Галина; 

студію сучасного танцю «Флеш» закладу позашкільної освіти «Будинок 

дитячої творчості» Нетішинської міської ради Хмельницької області, керівник - 

Маркова Олена; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві» 

Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Беззуба Наталія. 

зразковий хореографічний колектив «ЦЕНАТ» Мурованської об’єднаної 

територіальної громади Львівської області, керівники - Холова Вероніка, Холов 

Тарас. 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка» Донецького 

обласного Палацу дитячої та юнацької творчості, керівники - Голік Олена, 

Шаронова Олександра; 

зразковий ансамбль народного танцю «Веселкові коралі» Львівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 82, керівник - Гарбуз Наталія; 

ансамбль бального танцю «VIVA DANCE» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Волочиської міської ради Хмельницької області, керівник - Ковтун 

Юлія; 

Притулу Віктора, Притулу Надію, вихованців ансамблю танцю «ЗОШ» 

ліцею ім. Івана Пулюя Львівської міської ради, керівник - Пантелеймонова 

Юлія; 

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

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, 

керівник - Петрова Тетяна. 

ІІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль бального танцю «Квіти надії» 

Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Коломийської міської 

ради Івано-Франківської області, керівник - Колісник Надія; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок» Личаківського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Львів, керівники - Радомська Надія, 

Гринець Олена; 



зразковий ансамбль естрадного танцю «Добрий Настрій» Будинок дитячої 

та юнацької творчості Франківського району м. Львів, керівник - Свєтліца 

Валентина; 

зразковий колектив циркової студії «Каскад» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Костопільської 

міської ради Рівненської області, керівник - Грицюк Людмила; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Серпанок» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львів, керівник - Вартовник Валентина.  

Дипломантів фестивалю 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Час Пік» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, керівник - 

Мурована Ірина; 

зразковий хореографічний колектив «Едельвейс» Гуківського Центру 

культури, дозвілля і спорту Кам'янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник - Ділай Ірина; 

зразковий хореографічний колектив «Фламінго» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької області, керівник - 

Химич Галина; 

аматорський театр пісні й танцю «Гармонія» (змішана група) с. Маньківка 

Бершадської об'єднаної територіальної громади Вінницької області, керівник - 

Дудник Наталія;  

зразковий хореографічний колектив «Креатив» опорного закладу 

«Вендичанський ліцей» Могилів-Подільського району Вінницької області, 

керівник - Дмитрик Олена; 

вихованців зразкової студії сучасно-естрадного танцю «Райдуга» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва 

«Сузір'я» Вербківської сільської ради Дніпропетровської області, керівник -

Кібець Наталія.  

Номінація «Художнє читання» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

Кирницького Дмитра, студента Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного університету 

керівник - Гнатюк Вікторія; 

Гирика Андрія, учня середньої загальноосвітньої школи № 22 ім. В. 

Стефаника м. Львів. керівник - Свистун Оксана; 

Носову Таїсію, вихованку театральної студії «Синтез» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», керівник - 

Дворцина Світлана. 

ІІ місце 

Решетника Ігоря, вихованця театрального колективу «Маска» 

Новороздільського Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, 

керівник - Томащук Лілія; 



Кирика Маркіяна, вихованця Буського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Золочівського району Львівської області, керівник - Камінська Марія; 

Умрихіну Лілію, вихованку гуртка «Акторська майстерність» Волочиського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької 

області, керівник - Філіпченко Раїса; 

Данилюка Владислава, вихованця театральної студії «Фора» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, керівники - Приймак 

Тамара, Рибіцька Світлана. 

ІІІ місце 

Ісламова Владислава, вихованця театральної студії «Фора» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівники - Приймак Тамара, 

Рибіцька Світлана; 

Тодосієва Олексія, вихованця студії художнього слова «Юність» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, керівник - 

Політаєва Валентина. 

Молодша вікова категорія 

І місце 

Гано Ілону, Синякевич Дарину, Буньо Вікторію, вихованок театрального 

гуртка «Джерельце» Мостиського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Львівської області, керівник - Козак Зіновія. 

ІІ місце 

Тихонову Софію, вихованку колективу сценічної майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного центру відділу освіти Білозерської міської 

ради Донецької області, керівник - Афонічева Алла; 

Васильєва Юрія, вихованця колективу сценічної майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного центру відділу освіти Білозерської міської 

ради Донецької області, керівник - Афонічева Алла; 

Рибалко Дарину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

театральної студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський 

палац дітей та юнацтва ім. Л. Ратушної», керівник - Вонсовська Людмила. 

ІІІ місце 

Герцберга Марка, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

театральної студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський 

палац дітей та юнацтва ім. Л. Ратушної», керівник - Вонсовська Людмила. 

Дипломант фестивалю 

Пушкара Іллю, вихованця «Зразкового художнього колективу» театральної 

студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький міський палац дітей 

та юнацтва ім. Л. Ратушної», керівник - Вонсовська Людмила. 

Номінація «Авторська поезія і проза» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

(поезія) 

І місце 

Процик Олену, ученицю 9 класу Чайковицького навчально-виховного 

комплексу «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 



навчальний заклад» Самбірського району Львівської області, керівник - 

Доротяк Ганна.  

ІІ місце 

Хібовського Олександра, учня гімназії № 2, члена літературної студії 

«Срібний передзвін» м. Могилів-Подільського Вінницької області, керівник - 

Андрушко Наталія; 

Красильнікову Марію, вихованку гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник - 

Проказюк Лідія. 

ІІІ місце 

Парасунько Калерію, ученицю гімназії № 2 м. Могилів-Подільського 

Вінницької області, керівник - Андрушко Наталія; 

Павлюка Віталія, учня 9 класу Короснянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Перемишлянської міської ради Львівської області, керівник 

- Мала Марія. 

Молодша вікова категорія 

І місце 

Фаліштинського Олександра, учня 6-А класу Комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Вінницької міської ради», керівник 

- Ковальчук Лариса. 

ІІ місце 

Лавріна Назара, учня Маркопільського закладу загальної середньої освіти 

Бродівського району Львівської області, керівник - Рудак Марія; 

Проказюка Артура, вихованця гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник - 

Проказюк Лідія. 

ІІІ місце 

Маціпуру Віктора, учня 6 класу Комунального закладу «Хиженецький 

ліцей» об'єднаної територіальної громади Лука- Милешківська Вінницької 

області, керівники - Травнева Світлана; 

Шерстнікову Злату, вихованку драматичної студії «Фора» Будинку дитячої 

творчості м. Славута Хмельницької області, керівники - Приймак Тамара, 

Рибіцька Світлана; 

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 Світлана. 

(Проза) 

І місце 

Василишин Надію, вихованку Зразкової літературно-творчої студії 

«Любисток» Палацу дитячої та юнацької творчості м. Дрогобич Львівської 

області, керівник - Луценко Калерія; 



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

Палацу дитячої та юнацької творчості м. Дрогобич Львівської області, керівник 

- Луценко Калерія. 

ІІ місце 

Пастернака Назара, вихованця Зразкової літературно-творчої студії 

«Любисток» Палацу дитячої та юнацької творчості м. Дрогобич Львівської 

області, керівник - Луценко Калерія; 

Парасунько Дарію, ученицю гімназії № 2 м. Могилів-Подільського 

Вінницької області, керівник - Андрушко Наталія;  

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

Палацу дитячої та юнацької творчості м. Дрогобич Львівської області, керівник 

- Луценко Калерія. 

ІІІ місце 

Гладковську Діану, ученицю Комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 Вінницької міської ради» Вінницької області, 

керівник - Єлісеєва Світлана;  

Паламарчука Владислава, учня Хрінівської філії Іллінецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Іллінецької міської ради Вінницької 

області, керівник - Єлісеєва Світлана; 

Поправко Любов, ученицю Комунального закладу «Вінницький ліцей № 7 

імені Олександра Сухомовського» Вінницької області, керівник - Поправко 

Людмила.  

Дипломантів фестивалю 

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 Світлана (спеціальна відзнака журі за актуальність 

творів); 

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 Світлана (спеціальна відзнака журі за актуальність 

творів); 

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 Світлана (спеціальна відзнака журі за актуальність творів); 

Столярчука Володимира, 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 Світлана (спеціальна відзнака журі за актуальність 

творів); 

Свидинюк Софію, 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 Світлана (спеціальна відзнака журі за оспівування героїв-

сучасників); 

Горську Анну, ученицю 9-А класу Червоноградського навчально-виховного 

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

Червоноградської міської ради Львівської області, керівник Горська Оксана 

(спеціальна відзнака журі за оспівування героїв-сучасників); 

Гадевич Валентину, ученицю 10 класу Гусаківського навчально-виховного 

комплексу Шегинівської територіальної громади Яворівського району 

Львівської області, керівник - Гаврон Романія (спеціальна відзнака журі за 

оспівування героїв-сучасників);  

Муху Христину, ученицю опорного закладу «Твіржанський заклад загальної 

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

ради Львівської області», керівник - Феник Христина (спеціальна відзнака журі 

за оспівування героїв-сучасників); 

Чорній Софію, ученицю Великомостівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради Львівської 

області, керівник - Райта Оксана (спеціальна відзнака журі за оспівування 

героїв-сучасників). 

Номінація «Графічна композиція» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

Марголич Анастасію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук Антоніна (робота 

«Багатостраждальна, моя Україно! Ти знову в скорботі, ти знов у крові… Ніхто 

не поставить тебе на коліна! Ти вистоїш знову в цій клятій війні!»); 

Біличук Ганну, вихованку Немирівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області, керівник - Миклуш 

Ганна (робота «Ангели світла»); 

Олійника Михайла, учня середньої загальноосвітньої школи № 1 м. 

Трускавець Львівської області, керівник - Вишатицька Лілія. 

ІІ місце 

Яструб Софію, ученицю Сілецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Івана Климіва Червоноградської міської ради Львівської області, керівник 

- Стебівка Наталія (робота «Спомин»); 

Буйну Тетяну, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 65 

Залізничного району м. Львів, керівник - Огородник Наталія (графічна 

композиція «Надія є»); 

Ткачук Наталію, с. Кадиївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, керівник - Мельник Оксана (графічна композиція «Визволення села 

воїнами УПА»); 

Мартинюк Анастасію, с. Кадиївці Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, керівник - Мельник Оксана (графічна композиція «Загін 

УПА перед завданням»). 

Молодша вікова категорія 



І місце 

Коваленко Вероніку, ученицю Немирівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області, керівник - 

Миклуш Ганна (робота «Моя Україна – квітуча країна»); 

Ковальову Євгенію, вихованку гуртка «Джерельце» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Філоненко Тетяна 

(робота «Українська земля надає сили кожній своїй дитині»); 

Черник Софію, ученицю Червоноградського ліцею Львівської області, 

керівник - Кузьма Леся (робота « Жертовна служба своєму народу»); 

Дурову Софію, ученицю Радехівської школи мистецтв імені Митрополита 

Андрея Шептицького Радехівської міської ради Львівськаої області, керівник - 

Мадонова Олена (робота «Живи Україно!»); 

Романчук Ірину, вихованку Миколаївського міського Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Миколаїв Стрийського району Львівської області, 

керівник - Пристай Микола; 

Жмурка Андрія, учня Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

82 Львівської міської ради Львівської області, керівник - Стричак Оксана 

(граттаж «Нічний бій. АТО»); 

Альбіновську Анну, вихованку Буського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Золочівського району Львівської області, (графічна композиція); 

Кравця Дмитра, учня середньої загальноосвітної школи № 1 м. Трускавець 

Львівської області, керівник - Вишатицька Лілія (робота «Сльози матері»); 

Костів Дарину, ученицю середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

78 м. Львів, керівник - Стельмах Оксана (робота «Будь благословенна, 

Україно!»); 

Дзюбу Анастасію, ученицю Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Червоноградської міської ради Львівської області, керівник - 

Костюк Світлана (робота «Моя Батьківщина»). 

ІІ місце 

Корнелюк Софію, ученицю Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Червоноградської міської ради Львівської області, керівник - 

Мисак Руслан (робота «Нескорені»); 

Кіш Анастасію, ученицю Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Червоноградської міської ради Львівської області, керівник - 

Костюк Світлана (робота «Вистраждана незалежність»); 

Малай Соломію, ученицю Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 82 Львівської міської ради Львівської області, керівник - Стричак Оксана 

(робота «Вечірній похід»); 

Станович Ірину, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук Антоніна (робота «Сини 

України! Ми пам'ятаємо: наш спокій і мир ви захищаєте! Ні вдень, ні вночі 

очей не змикаєте, А куля підкосить – то й з неба за нас подбаєте! Тому що 

миліш Батьківщини нема! Ви це знаєте!»); 



Яворську Андріану, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук Антоніна (робота «Моя 

Україно, ти горда незламна, тебе – на коліна, а ти знову встаєш! Тебе у крові 

потопить хоче ворог, та ти є герой, а тому – не помреш!»); 

Болкун Софію, вихованку гуртка «Умілі руки» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області, керівник - Ізотова Любов 

(робота «Повертайся, буду тебе чекати»); 

Остапенко Анну, вихованку гуртка «Умілі руки» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області, керівник - 

Ізотова Любов (робота «Чуєш, брате мій…»); 

Кліщ Діану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

учнівської творчості м. Трускавець Львівської області, керівник - Мінчак 

Христина (робота «30 років незалежній Україні»); 

Сиву Ярину, вихованку експериментальної Студії «Арт-дизайн» Центру 

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

Кочергін Ігор (робота «Слава Україні – героям слава!»); 

Синейка Олега, учня Ямпільського навчально-виховного комплексу 

Львівської області, керівник - Ференц Ольга (робота «Сьогодення»); 

Альбіновського Андрія, вихованця Буського закладу загальної середньої 

освіти – Гімназії імені Євгена Петрушевича при Львівському національному 

університеті імені Івана Франка, керівник - Гачкевич Катерина (графіка «Свіча 

запалена від Бога»); 

Бутима Володимира, учня Довжанського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської 

області, керівник - Барщик Семен (графічна композиція); 

Дзюбу Ольгу, ученицю Мужиловицького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів Новояворівської міської ради Львівської області, керівник - 

Мисечко Руслана (робота «Веселкова Україна»); 

Дацко Анастасію, ученицю  Великогрибовицького ліцею Львівської міської 

ради, керівник - Процевич Галина (робота «Душу й тіло ми положим за нашу 

свободу…»). 

ІІІ місце 

Душинського Василя, учня середньої загальноосвітньої школи № 3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук Антоніна (робота «Сини 

України, ви маковий цвіт! Відважні в бою, а за землю свою Готові стоять до 

загину!»); 

Строцяка Лук’яна, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

Леськів Людмила (робота «Вже час, народе встань!»); 

Пехів Валерію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру 

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

Леськів Людмила (робота «За Україну, за її волю!»); 

Юранюк Юліану, вихованку шкільного гуртка «Декоративно-прикладного 

мистецтва» Великобичківського закладу загальної середньої освіти I-III 



ступенів № 1 Великобичківської селищної ради Рахівського району 

Закарпатської області, керівник - Ватаман Надія (робота «Берегиня України»); 

Антоненко Юлію, ученицю Стебницької гімназії № 6 імені Героїв АТО 

Дрогобицької міської ради Львівської області, керівник - Маник Ольга; 

Кропивницьку Анну, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 1 м. 

Трускавець Львівської області,керівник - Вишатицька Лілія (робота «Наші 

герої»); 

Ялоху Ірину, ученицю Стебницької гімназії № 6 імені Героїв АТО 

Дрогобицької міської ради Львівської області, керівник - Маник Ольга;  

Гончарук Софію, вихованку Миколаївського міського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник - Пристай Микола (графічна 

композиція «А ми тую червону калину...»); 

Загороднього Назара, учня Комунального закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 27 Вінницької міської ради», керівник - Загородня Оксана 

(граттаж «Палаюча революція»); 

Левусь Христину, вихованку гуртка «Художнє мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості на базі 

Великомацевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Хмельницької області, керівник 

- Семенюк Тетяна (композиція «Україна моя у вогні, у земному раю 

стріляють…»); 

Бачинську Уляну, ученицю Прилбицького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів імені Митрополита Андрея Шептицького Новояворівської 

міської ради Львівської області, керівник - Постоловка Руслана (робота 

«Благаю…Повернись!»); 

Романюк Єлизавету, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Дехтярук Анастасія (робота «Під чужим 

небом»); 

Ульданову Маргариту, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Дехтярук Анастасія (робота «Бій за 

Маківку»); 

Боднарчук Дарину, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

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

керівник - Мінчак Христина (графічна композиція  «З історії стерти Не можна 

сторінки! Не можна ламати Калинові гілки!»); 

Ящука Марка, учня Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 27 Вінницької міської ради» (робота «І знову в бій!»); 

Кулешника Ярослава, учня Львівської середньої загальноосвітньої школи I - 

III ступенів № 44 ім. Т. Г. Шевченка, керівник - Гнилякевич Ірина (графічна 

композиція); 

Оліферчук Софію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Кам’янка-Бузької міської ради Львівської області, керівник -Литвин Анна 

(робота «Крила січових Стрільців»). 



Дипломантів фестивалю 

Гудима Маркіяна, учня Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 Червоноградської міської ради Львівської області, керівник - 

Гудим Лілія (робота «У завзятій боротьбі ми поляжем, щоб волю і щастя, 

рідний краю, здобути тобі»);  

Євсєєву Руслану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» м. 

Кам’янець-Подільський Хмельницької області, керівник - Мельник Христина 

(робота «Командир Січових Стрільців Євген  Коновалець»); 

Степанюка Назарія, Морозінську Анну, вихованців гуртка «Ткацтво» 

Хмельницького обласного центру науково технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Степанюк Юлія (колективна робота  «Боже, збережи 

Україну»; 

Максимович Софію, ученицю Львівської середньої загальноосвітньої школи 

I - III ступенів № 44 ім. Т. Г. Шевченка, керівник - Гнилякевич Ірина. 

Номінація «Живописна композиція» 

лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

Папірник Ірину, ученицю Немирівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області, керівник - Миклуш 

Ганна (робота «Усе моє – все зветься Україна!»);  

Сайко Христину, вихованку Львівського художнього ліцею при Львівській 

національній академії мистецтв, керівник - Палій Олена (робота «Покрова»); 

Лозового Георгія, вихованця Львівського художнього ліцею при Львівській 

національній академії мистецтв, керівник - Жишкович Христина-Анна (робота 

«За волю України»); 

Кісак Анну, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 1 м. Трускавець 

Львівської області, керівник - Вишатицька Лілія (робота «Війна – біль 

України»); 

Листван Вікторію, ученицю Львівського художнього ліцею при Львівській 

національній академії мистецтв, керівник - Залеська Ксенія (робота «Тернистий 

шлях»); 

Ціжа Андрія, учня Львівського художнього ліцею при Львівській 

національній академії мистецтв, керівник - Палій Олена (робота «Іловайськ»); 

Охримець Валерію, вихованку Комунального закладу «Станція юних 

техніків» Кам`янської міської ради Дніпропетровської області, керівник - 

Охримець Ольга (робота «Кольорова Україна»); 

Мудрик Жанну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Франківського району м. Львів, керівник - Балущак Василь (робота «Битва за 

Україну»); 

Копача Романа, учня Волноваського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 7 Волноваської міської ради Донецької області, керівник - 

Хаджинова Анастасія (робота «Український офіцер 1918 року»);  

Шевчук Надію, ученицю Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 3 ім. М. Коцюбинського Вінницької міської ради», керівник - 



Лепко Надія (роботи «Усміхнене обличчя України» та «Незалежній Україні  - 

30»); 

Сметану Романа, учня Червоноградського ліцею Червоноградської міської 

ради Львівської області, керівник - Кузьма Леся (робота «Йшли селом 

партизани»); 

Попович Соломію, ученицю опорного закладу «Мостиський заклад 

загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради 

Львівської області», керівник - Галамай Наталія; 

Хімчук Сніжану, ученицю Комунального навчального закладу 

«Уличненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Трускавецької 

міської ради Дрогобицького району Львівської області», керівник - Білан 

Світлана (живописна композиція); 

Яворську Анну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості м. Буськ 

Золочівського району Львівської області, керівник - Гачкевич Катерина 

(живописна композиція «Свічко, гори, кожного воїна захисти…»); 

Пазюк Марту, ученицю 10-го класу опорного закладу «Твіржанський заклад 

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

міської ради Львівської області», керівник - Приймак Марія (живописна 

композиція  «Я буду вільна»); 

Грушко Марію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва «Народна художня творчість» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник - Костенко Тетяна (робота 

«Захищаю родину і свою країну»); 

Подбуртную Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу»  

дизайн-студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру 

Покровського району Донецької області (робота «Пам'ятаємо»). 

ІІІ місце 

Попович Соломію, ученицю опорного закладу «Мостиський заклад 

загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради 

Львівської області», керівник - Галамай Наталія (живописна композиція); 

Волкову Вікторію, ученицю опорного навчального закладу «Навчально - 

виховний комплекс: заклад загальної середньої освіти І ступеня - гімназія м. 

Ямполя Ямпільської міської ради Вінницької області», керівник - Долінська 

Оксана (живописна композиція). 

Молодша вікова категорія 

І місце 

Бастрікову Маргариту, вихованку Дитячої школи народних мистецтв 

Львівської міської ради Львівської області, керівник - Пенцко Ольга (робота 

«Українська Захисниця»);  

Борову Мар’яну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району м. Львів, керівник - Соломійчук Галина (робота 

«Відстоїмо ми нашу Україну»);  

Коцік Тетяну, ученицю Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Червоноградської міської ради Львівської області, керівник - 

Мисак Руслан (композиція «Повертайся живим»); 



Безрукову Олену, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості  

Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Прокопенко 

Олександра (робота «Крила Фенікса зупинять полум’я війни»); 

Шаповалову Аліну, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецтва» 

Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області, керівник - Прокопенко 

Олександра (робота «Вартові морських кордонів»); 

Іващенко Ксенію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

«Малюнок і живопис» Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник - 

Ал-Джанабі Вікторія (робота  «Життя як пісня, що не відзвенить, я в мальвах 

знов для тебе буду жить…»);  

Руднєву Сніжану, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

«Малюнок і живопис» Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник - 

Ал-Джанабі Вікторія (робота «Прапор перемоги»); 

Безкоровайну Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» арт-

студії «Палітра» Центру позашкільної освіти Золочівської міської ради 

Львівської області, керівник - Гевко Галина (живописна композиція); 

Трубнікову Єлизавету, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка образотворчого мистецтва «Народна художня творчість» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник - Костенко Тетяна (робота «За 

наше майбутнє!»); 

Новак Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» дизайн-студії 

«Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру Покровського району 

Донецької області, керівник - Лєпілєна Лілія («За вільну Україну, за всіх 

загиблих вас, я помолюся»); 

Андрєєву Надію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Франківського району м. Львів, керівник - Балущак Василь (робота «Львів. 

Ранок 1литопада 1918р. Майорить жовто-синій прапор, встановлений стрільцем 

Степаном Паньківським»); 

Мажугу Ангеліну, вихованку гуртка технічного дизайну «Веселка» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Бондар Євгенія (робота «Заплету віночок на щасливу долю 

неньки України»); 

Савчин Вікторію, вихованку Буського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Золочівського району Львівської області, керівник - Гачкевич 

Катерина (диптих «Поклик  вічності»); 

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

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

керівник - Мінчак Христина (живопис «Охоронці землі»); 

Крука Артема, вихованця «Зразкового художнього колективу» дизайн-студії 

«Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру Покровського району 

Донецької області (робота «Ріки сліз за Вільну Україну»); 



Мельник Анастасію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 95 м. 

Львів, керівник - Яворська Наталія (живописна композиція); 

Бакай Ольгу, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 95 м. Львів, 

керівник - Яворська Наталія (живописна композиція); 

Вох Анастасію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 95 м. Львів, 

керівник - Яворська Наталія (живописна композиція). 

ІІ місце 

Олексів Уляну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Пустомитівської міської ради Львівської області, керівник - Рубан Олена 

(робота «Вони боролись за Україну»); 

Троцько Оксану, ученицю Сілецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Івана Климіва-Легенди Червоноградської міської ради Львівської області, 

керівник - Стебівка Наталія (робота «Душа, що лине в небо»); 

Кугук Вікторію, ученицю Поповицького навчально-виховного комплексу 

Львівської області, керівник - Підганяк Зоряна (живописна композиція); 

Куніцьку Христину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Перемишляни Львівської області, керівник - Бова Георгій (живописна 

композиція «Діти»); 

Булик Софію, вихованку Дитячої школи народних мистецтв Львівської 

міської ради Львівської області, керівник - Черних Наталя (робота «Погляд 

Воїна»); 

Кукурудзу Северина, вихованця Дитячої школи народних мистецтв 

Львівської міської ради Львівської області, керівник - Черних Наталя (робота  

«Слава Україні»); 

Бессалько Олександру, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук Антоніна (робота «Слава 

захисникам України!»); 

Федотову Анну, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 95 м. Львів, 

керівник Яворська Наталія (живописна композиція); 

Більчука Степана, учня середньої загальноосвітньої школи № 95 м. Львів, 

керівник - Яворська Наталія (живописна композиція); 

Метана Віктора, вихованця Дитячої школи народних мистецтв Львівської 

міської ради Львівської області, керівник - Пенцко Ольга (робота  «Військова 

пошта»); 

Говенко Христину, ученицю Львівського художнього ліцею при Львівській 

національній академії мистецтв, керівник - Манько Наталія (робота «Дорога 

чекає»); 

Янєва Георгія, вихованця гуртка «Таємниці пензля» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород, 

керівник - Стецюк Анастасія (робота «Захисник»); 

Козаченко Анну, ученицю навчально-виховного комплексу «Середня 

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

керівник - Мінчак Христина (живописна композиція «Сурми звитяги скликають 

два кола, дітей синього неба і жовтого поля»); 



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

Львівської області, керівник - Мочерад Неля (живописна композиція «Ніч на 

варті»); 

Берчак Юлію, ученицю  Соснівського навчально-виховного комплексу № 13 

Червоноградської міської ради Львівської області, керівник - Мартинович 

Оксана (робота «Незламна, єдина, незалежна»); 

Гілевича Віталія, учня Мужиловицького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів Новояворівської міської ради Львівської області, керівник - 

Мисечко Руслана (робота «Квітуча моя Батьківщина»); 

Янів Наталію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Новокропивницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів 

Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області, керівник 

- Ліщинська Марта (живописна композиція); 

Гримнак Анну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Франківського району м. Львів, керівник - Балущак Василь (робота 

«Оголошення про українську владу»); 

Галишин Софію, вихованку гуртка  «Основи творчої майстерності» Центру 

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

Святогор Стефанія (паперопластика «Зустріч»); 

Юрченка Богдана, вихованця гуртка «Акварелька» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Шпіньова Людмила 

(живопис «Україна у вогні»); 

Конфедерат Софію, ученицю Червоноградського ліцею Червоноградської 

міської ради Львівської області, керівник - Кузьма Леся (композиція 

«Несміливе сонце неминучого світанку»); 

Чорну Юлію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості, м. 

Миколаїв Стрийського району Львівської області, керівник - Пристай Микола 

(робота «Пам'ять»); 

Бавдис Марту, ученицю Суховільського ліцею Зимноводівської сільської 

ради Львівського району Львівської області, керівник - Козак Стефанія 

(композиція «На захисті мого дитинства»); 

Секрет Софію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 99 

Шевченківського району м. Львів, керівник - Бачинська Наталія (живописна 

композиція). 

ІІI місце  

Федик Марію, ученицю Доброгостівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів ім. Івана Боберського Трускавецької міської ради 

Дрогобицького району Львівської області, керівник - Гуняк Надія; 

Кушку Максима, вихованця Дитячої школи народних мистецтв Львівської 

міської ради Львівської області, керівник - Черних Наталя (робота «Хоробрий 

Воїн»); 

Мироновау Єлизавету, вихованку Дитячої школи народних мистецтв 

Львівської міської ради Львівської області, керівник - Пенцко Ольга (робота «В 

очікуванні миру»);  



Надеберного Олексія, вихованця Дитячої школи народних мистецтв 

Львівської міської ради Львівської області, керівник - Пенцко Ольга (робота 

«Український Воїн»); 

Попадюк Юстину, вихованку Дитячої школи народних мистецтв Львівської 

міської ради Львівської області, керівник - Барна Ольга (робота «З Днем 

Незалежності !»); 

Шомка Ярка, вихованця Дитячої школи народних мистецтв Львівської 

міської ради Львівської області, керівник - Барна Ольга (робота «Охоронець 

Незалежності»); 

Руду Соломію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 3 м. 

Трускавець Львівської області, керівник - Ярчук Антоніна (робота «Все знову 

буде добре, брат!»); 

Кравчук Злату, вихованку Центру дитячої та юнацької  творчості 

Пустомитівської міської ради Львівської області, керівник - Рубан Олена 

(робота «До 130-річчя від дня народження Євгена Коновальця»); 

Бас Анастасію, ученицю Суховільського ліцею Зимноводівської сільської 

ради Львівського району Львівської області, керівник - Козак Стефанія 

(композиція «Голуби миру»); 

Гайдис Наталію, ученицю Суховільського ліцею Зимноводівської сільської 

ради Львівського району Львівської області, керівник - Козак Стефанія 

(композиція «Воскресла Україна»); 

Шпачук Ганну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради, 

керівник - Мовчан Сніжана (композиція «Збережемо нове покоління»; 

Штереб Анастасію, вихованку гуртка «Основи творчої майстерності» 

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

- Святогор Стефанія (пластиліновий живопис «Слава Україні! Героям Слава!»); 

Рурич Ольгу, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

«Будинок дитячої та юнацької творчості» Турківської міської ради 

Самбірського району Львівської області, керівник - Яворська Марія (кераміка  

«Калинова Україна»); 

Мазур Христину, вихованку Новоушицького будинку дитячої творчості 

Хмельницької області (робота «Біль України»); 

Яковишину Дар’ю, вихованку зразкового художнього гуртка 

«Писанкарство» Центру дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів 

Хмельницької області, керівник - Шлапак Тетяна (робота «Янгол-охоронець 

дому»); 

Петика Руслана, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Франківського району м. Львів, керівник - Балущак Василь (робота «Лєнта за 

лєнтою»); 

Музику Валерію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, керівник - Красюкова Маргарита (робота «Берегиня»); 

Смерек Меланію, ученицю Соснівського навчально-виховного комплексу № 

13 Червоноградської міської ради Львівської області, керівник - Мартинович 

Оксана (робота «Збережи та звільни»); 



Кучер Єлизавету, вихованку гуртка «Макраме»  зразкової художньої студії 

декоративно-прикладного мистецтва Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Старокостянтинів Хмельницької області, керівник - Муляр Оксана (робота 

«Україна понад усе!»); 

Бакунову Марію, Жукову Ольгу, Бондар Анастасію, учениць Комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Вінницької міської ради», 

керівник - Присяжнюк Світлана (колективна робота «Шлях до Незалежності 

України»); 

Гарляк Вікторію, ученицю Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти м. Самбора» Львівської області, керівник - Топольницький Роман 

(живописна композиція); 

Базилевич Катерину, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 95 м. 

Львів, керівник - Яворська Наталія (живописна композиція); 

Нирченко Тамару, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Челишева Олена (робота «Під захистом»); 

Бєлаш Дарью, ученицю гуртка «Образотворче мистецтво» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Челишева Олена (робота «України краса»); 

Андрейко Софію, ученицю Старицького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Новояворівської міської ради Львівської 

області, керівник - Склярова Ольга (живописна композиція); 

Сафонову Кіру, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Народна художня творчість» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник - Костенко Тетяна (робота «Вони 

тримають наше небо»).  

Дипломантів фестивалю 

Мелобенську Юлію, ученицю опорного навчального закладу «Навчально - 

виховний комплекс: заклад загальної середньої освіти І ступеня - гімназія м. 

Ямполя Ямпільської міської ради Вінницької області», керівник - Бендовська 

Ірина (робота «Ворогів гнати з України-Мати!»); 

Щурик Уляну, ученицю Доброгостівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів ім. Івана Боберського Трускавецької міської ради 

Дрогобицького району Львівської області, керівник - Гуняк Надія; 

вихованців гуртка «Юний художник» Опаківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ рівнів Дрогобицького району Львівської області, керівник 

- Ткач Ольга (роботи «З Днем Незалежності, Україно» «Україно моя, Україно».  

); 

Куніцьку Христину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Перемишляни Львівської області, керівник - Бова Георгій; 

Літвін Зоряну, вихованку гуртка Будинку учнівської творчості м. Шепетівка 

Хмельницької області; 

Брацішевську Міладу, ученицю опорного навчального закладу «Навчально - 

виховний комплекс:заклад загальної середньої освіти І ступеня - гімназія м. 



Ямполя Ямпільської міської ради Вінницької області», керівник - керівник 

Долінська Оксана; 

Юричку Христину, Кучковську Марію, вихованок Пустомитівського центру 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - Рубан Олена 

(робота «Зродились ми великої години»); 

Яворську Марію, ученицю гімназії імені Івана Сакаля с. Завадівка 

Самбірського району Львівської області, керівник - Вовчик Ольга (робота 

«Завдяки їм є ми»); 

Вох Валерію, ученицю Шепетівського навчально-виховного комплексу № 1 

у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. 

Дзявульського» Хмельницької області, керівник - Майдачевська Галина (робота 

«З Україною в серці»); 

Борисовського Мар’яна, вихованця Миколаївського міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Стрийського району Львівської області, керівник 

- Присяжна Оксана (декоративна композиція); 

Курман Юлію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 99 

Шевченківського району м. Львів, керівник- Бачинська Наталія (робота «Дух 

Коновальця»); 

Кігічак Вікторію, ученицю Підбузького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської 

області (аплікація з тканини «Хай війну заберуть журавлі»); 

Герчаківську Олену, ученицю Підбузького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської 

області, (робота «Я люблю Україну»); 

Панас Анну, ученицю Підбузького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області, 

(витинанка «Воля»); 

Васьків Андрія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку 

учнівської творчості м. Трускавець Львівської області, керівник - Мінчак 

Христина (графічна композиція «На захисті від ворога»); 

Усік Іванну, вихованку гуртка «Живопис» Центру дитячої та юнацької 

творчості Гуменецької сільської ради на базі Заліський-2 навчально-виховний 

комплекс у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільного 

навчального закладу Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського 

району Хмельницької області, керівник - Бузюк Олена (живописна композиція);   

Білоус Ольгу, ученицю Ямпільського навчально-виховного комплексу 

Львівської області, керівник - Ференц Ольга (живописна композиція); 

Степанюка Назарія, Морозінську Анну, вихованців гуртка «Ткацтво»    

Хмельницького обласного центру науково технічної творчості учнівської 

молоді, керівник - Степанюк Юлія (живописна композиція «Історія 

європейської України»); 

Процик Юлію, вихованку Підбузького закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області, 

керівник - Линів Марія. 

Номінація «Декоративна тематична композиція» 



лауреатів фестивалю 

старша вікова категорія 

І місце 

Примак Катерину, вихованку гуртка «Чарівники» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Вишневська Марина 

(пластиліновий живопис «Нам наймиліша і єдина, чарівна, люба Україна»); 

Юшковського Юрія, вихованця гуртка «Джерельце» Комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Філоненко Тетяна 

(вовняна акварель «Віра в сьогодення»); 

Кучерявого Станіслава, вихованця зразкового гуртка художньої кераміки 

«Горицвіт» Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. 

Львів, керівник - Локатир Ольга (скульптурна композиція «Борцям за волю 

України – УГА, ОУН, УПА»); 

Волкова Романа, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості на базі 

Росоловецького ліцею Старокостянтинівської міської територіальної громади 

Хмельницької області, керівник - Зозулюк Володимир (робота «Наш надійний 

захист»); 

Запаренко Марію, студентку Львівського фахового коледжу будівництва, 

архітектури і дизайну м. Львів, керівник - Христинич Оксана (робота  «Шлях 

звитяг»). 

ІІ місце 

Шевчук Світлану, вихованку гуртка «Чарівний бісер» Шепетівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Колотова Олена(котільон «Бережи, Боже, Україну»); 

Дзьобу Богдана, вихованця зразкового гуртка художньої кераміки 

«Горицвіт» Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. 

Львів, керівник - Локатир Ольга (барельєф «Присвячується героям ОУН, 

УПА»); 

Чепелюк Марію, вихованку Центру позашкільної освіти м. Золочів 

Львівської області, керівник - Твердохліб Наталія (декоративна композиція «Це 

мій тризуб золотіє, Україна молодіє»); 

Стоцького Василя, вихованця Радехівської школи мистецтв імені 

Митрополита Андрея Шептицького Львівської області, керівник - Сухар 

Оксана. 

ІІI місце 

Єрмолаєву Анастасію, вихованку гуртка «Джерельце» Комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, керівник - Філоненко Тетяна 

(ловець снів «Добрих сновидінь, Україно!»).  

Молодша вікова категорія  

І місце  



Міськова Богдана, вихованця гуртка «Вироби зі шкіри» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Шепетівка Хмельницької області, керівник Колотова 

Олена (робота «Свічка пам’яті не згасне»); 

Степанюка Назарія, вихованця гуртка «Ткацтво» Хмельницького обласного 

центру науково технічної творчості керівник - Степанюк Юлія (гобелен  

«Журавлі пам’яті. 2014…»); 

Голубка Андрія, учня середньої загальноосвітньої школи № 95 м. Львів, 

керівник - Яворська Наталія; 

Плотнікову Софію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник - 

Гутник Ольга (робота «Моя незалежна, захищена Україна»); 

Чавдарь Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» дизайн-

студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру Покровського 

району Донецької області (робота «Відродження»); 

Вержбіцького Андрія, вихованця гуртка «Вироби зі шкіри» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Шепетівка Хмельницької області, керівник - Колотова 

Олена (робота «Гаманець для патріота України»); 

Кушнея Євгена, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва м. Стрий 

Львівської області, керівник - Улинець Ліля (тканий браслет (бісерування) «Я 

люблю Україну»); 

Іваницького Ростислава, Іваницького Ярослава, Іваницького Тимофія, учнів 

Соснівського навчально-виховного комплексу № 13 Червоноградської міської 

ради Львівської області, керівник - Мартинович Оксана (гончарство під 

полив’яний розпис «З ювілеєм, Державо!», «Вітаємо,Україно!»); 

Іваник Софію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Новосілко-Опарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської 

міської ради Стрийського району Львівської області, керівник - Дорожовець 

Галина (робота «В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай»);  

Бондарук Дарину, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва гуртка «Бісерне рукоділля» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області, керівник - Коханська 

Оксана (гердан (бісер) «Мак пам'яті»); 

Червоняк Надію, вихованку зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва, гуртка «Бісерне рукоділля» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області, керівник - 

Коханська Оксана (гердан «Червоний слід від кулі»); 

Павлюк Єлизавету, ученицю опорного навчального закладу «Навчально - 

виховного комплексу: закладу загальної середньої освіти І ступеня – гімназії м. 

Ямпіль Ямпільської міської ради Вінницької області», керівник - Долінська 

Оксана (батик «Материнська любов – оберіг України»); 

Лук`янову Мілану, ученицю комунальної установи «Центр позашкільної 

освіти» Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, керівник - 

Шевченко Віталіна (нагрудна прикраса з бісеру «Слава Україні!»); 

Лебедєва Кирила, Нестерук Вероніку, вихованців гуртка «Бісероплетіння» 

закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської 



ради Хмельницької області, керівник - Лебедєва Наталія ( робота «Ми є. Були. І 

будем ми! І Україна наша з нами!»); 

Лакодей Анну, вихованку  гуртка «Гончарик» закладу позашкільної освіти 

«Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради Хмельницької області, 

керівник - Стицюк Юрій ( робота «Три сестри»); 

Борисевич Оксанау, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області, 

керівник - Пальонко Світлана (робота рушник вишитий «Слава Україні!»);  

Степанюка Назарія, вихованця гуртка «Ткацтво» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, керівник 

- Степанюк Юлія (гобелен «Україна у вогні»); 

Дубову Єву, вихованку «Зразкового художнього колективу» дизайну одягу 

та інтер’єру «Креатив» Палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький, 

керівник - Дубова Ірина (еко-сумка «30 років незалежності України»); 

Войтко Софію, вихованку гуртка «Намистинка» комунального закладу 

«Сокальський будинок дитячої та юнацької творчості» Сокальської міської 

ради Львівської області, керівник - Бобешко Марія (бісерування «Браслет»); 

Воляник Ярославу, вихованку гуртка конструювання та моделювання одягу 

«Ательє Модерн» Палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький, 

керівник - Воляник Марина (сорочка «Юність і Воля»); 

Левченко Тетяну, вихованку гуртка «Весела голка» Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - Воробйова 

Людмила (вбрання з паперу «Народний стрій як оберіг»); 

Одарченка Андрія, вихованця гуртка «Весела голка» Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - 

Воробйова Людмила (робота «Коник для майбутнього захисника 

Батьківщини»); 

Кривенко Кіру, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

керівник - Козирод Ольга (квілінг «Моя веселкова Україна»); 

Коробець Софію, вихованку гуртка «Папероплетіння» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - 

Хайтова Юлія (робота «Дівчина берегиня»); 

Буленок Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Тістопластика» Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Чоботар Тетяна (робота «Оберіг нашого краю»); 

Брусілову Злату, вихованку гуртка «Кераміка» Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - Ардашева 

Ірина (робота «Чекаємо з перемогою!»); 

Кубишкіну Євгенію, Довгушу Софію, Неборак Олександру, Кухлій Марину, 

Руденко Діану, вихованок «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Конструювання та моделювання одягу» Театра мод «Fashion Mix» Центру 

дитячої та юнацької творчості Красноградської міської ради Харківської 

області, керівник - Хомович Надія (паперові костюми в стилі авангард);  



Бідну Ірину, вихованку Новоушицького будинку дитячої творчості 

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

Ольга (робота «Крила надії»);  

Струк Вікторію, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Белз Червоноградського району Львівської області, 

керівник - Івануса Олександра (робота «Гердан»); 

Музичку Марію, ученицю Радехівської школи мистецтв імені Митрополита 

Андрея Шептицького Радехівської міської ради Львівської області, керівник - 

Мадонова Олена (гарячий батик «Я − українка»); 

Перець Божену, ученицю Радехівської школи мистецтв імені Митрополита 

Андрея Шептицького Радехівської міської ради Львівської області, керівник - 

Мадонова Олена (гарячий батик «Україна − рідна ненька»); 

Благодира Олександра, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок сувенірів» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької 

області, керівник - Муляр Оксана (композиція «Біль і смуток за всю Україну»); 

Жмурка Андрія, учня Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

82 Львівської міської ради Львівської області, керівник - Стричак Оксана 

(комплект з бісеру«Національні обереги»); 

Михальчук Дарію, вихованку гуртка «Художні вироби з вовни» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Шепетівка Хмельницької області, керівник - 

Колотова Олена (чохол до телефону «Рідне»); 

Тишкевич Софію, вихованку гуртка «Вироби з бісеру» Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Мостиська Яворівського району Львівської області, 

керівник - Тишкевич Світлана (бісерування «Котільон»). 

IІ місце 

Налапшого Максима, вихованця гуртка «Художні вироби зі шкіри» Центру 

творчості дітей та юнацтва м. Стрий Львівської області (декоративна 

композиція «Герб Української Душі»); 

Римарчук Анастасію, ученицю опорного навчального закладу «Навчально-

виховний комплекс: заклад загальної середньої освіти І ступеня-гімназія м. 

Ямполя Ямпільської міської ради Вінницької області», керівник - Бендовська 

Ірина (композиція «Розписана незалежність»); 

Вержбіцького Андрія, вихованця гуртка «Художні вироби з вовни» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Шепетівка Хмельницької області, керівник - 

Колотова Олена (робота «Чохол для планшету»; 

Пиж Марко, вихованця гуртка «Кераміка» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Борислав Львівської області, керівник - Когут Оксана (робота 

«Слава Україні – Героям Слава!»); 

Коробчука Захара, вихованця гуртка «Кераміка» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Борислав Львівської області, керівник - Когут Оксана 

Зенонівна (робота «За Україну, за її волю!»); 

Пандяк Златославу, Серкіз Олену, Онисько Вероніку, учениць середньої 

загальноосвітньої школи № 72 м. Львів, керівник - Шльомська Любов 

(колективна робота «Щаслива родина – квітуча Україна»); 



Височан Марту, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва м. Стрий 

Львівської області, керівник - Цап Ольга (композиція «Квітуча моя Україна»); 

Квич Юлію, вихованку гуртка «Аплікація» Коломийського будинку дитячої 

та юнацької творчості Івано-Франківської області (робота «30 років 

незалежності»);  

Саполовича Арсена, вихованця зразкового гуртка художньої кераміки 

«Горицвіт» Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. 

Львів, керівник - Локатир Ольга (робота «Ангел»); 

Онищенка Артура, вихованця гуртка «Папероплетіння» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - 

Хайтова Юлія (робота «Карта України»); 

Бондарчук Софію, вихованку зразкового художнього гуртка 

«Писанкарство» Центру дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів 

Хмельницької області, керівник - Шлапак Тетяна (робота «Янгол миру»); 

Каптюх Анастасію, вихованку гуртка «Паперова пластика» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області, керівник - 

Шлапак Тетяна (витинанка «Ми-єдина сім’я, Україна-домівка і твоя і моя») 

Валькову Марію, Бойко Вікторію, Ткаченко Ірину, вихованок гуртка 

«Кераміка» Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Ардашева Ірина (колективна робота «Єдність і 

сила народу у наших традиціях»); 

Артамонова Романа, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»                   

м. Ужгород, керівник - Негер Кристина (інкрустація з піску «Майдан 

Незалежності. Помаранчева революція»); 

Дьогтяра Євгена, вихованця «Зразкового художнього колективу» студії 

оригамі «Зимова сакура» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

м. Чернігів, керівник - Родіна Наталія (робота «Рушник-оберіг рідного міста 

Чернігів»);  

Рожок Ангеліну, вихованку гуртка оригамі Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - Русова Дарія (робота 

«Я по світу іду в вишиванці…»); 

Негер Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород, 

керівник - Негер Кристина (інкрустація з піску «В променях очікування 

миру…»); 

Колькову Анастасію, Сідорову Софію, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької 

області, керівник - Кучерук Алла (робота «Квіти Незалежності»); 

Борисюк Ганну, Лопушанську Софію, вихованок «Народного художнього 

колективу» гуртка «Писанка» Центру позашкільної освіти м. Дунаївці 

Хмельницької області, керівник - Войткова Валентина (колективна робота 

«Писанкова Україна»); 



Бачиніна Антона, вихованця гуртка «Квітковий дизайн» Центру 

позашкільної освіти м. Дунаївці Хмельницької області, керівник - Войцехівська 

Маріна (робота «Два кольори України»); 

Ніконішину Ольгу, вихованку гуртка «Умілі руки» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області, керівник - 

Ізотова Любов (робота «Україна, що ти вибираєш?»); 

Вергун Юлію, ученицю Пнікутського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Яворівського району Львівської області, керівник - Мисаковець 

Галина (робота «Не віддамо Україну нікому»); 

Глушка Артема, вихованця гуртка «Мистецтво нашого народу» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник -Ярмолюк Валентина (робота «Квіти у вазі»); 

Нестерук Ірину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Скринька-берегиня» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької 

області, керівник - Свередюк Оксана (робота «Там, де ми, там Україна»); 

Тесак Вікторію, вихованку гуртка «Народні промисли» Комунального 

закладу «Сокальський будинок дитячої та юнацької творчості» Сокальської 

міської ради Львівської області, керівник - Стецюк Олександра (робота 

«Квітуча Україна»); 

Турковид Катерину, Рубан Анну, вихованок Пустомитівського центру 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - Бакуліна Галина 

(робота «Тризуб»); 

Сукач Маргариту, вихованку гуртка «Розпис на склі» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської області, керівник - 

Хамулка Олена (малюнок на склі «Пам'яті Героїв Небесної Сотні»); 

Гіюк Вероніку, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Скринька-берегиня» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької 

області, керівник - Свередюк Оксана (робота «Збережемо країну – незалежну 

Україну»); 

Сулейманову Діану, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 92 м. 

Львів, керівник - Понайда Людмила (свічник «Збережемо пам’ять про борців за 

волю України»); 

Луціва Назара, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» Центру 

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

Іваськів Юрій (композиція «Герої не вмирають»); 

Білик Соломію, вихованку Радехівської школи мистецтв імені Митрополита 

Андрея Шептицького Радехівської міської ради Львівської області, керівник - 

Мадонова Олена (колаж «Незабута історія»); 

Степанюка Назарія, вихованця гуртка «Ткацтво» Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник - Степанюк 

Юлія (гобелен «У нашому гніздечку як у віночку»); 

Кузів Ксеню, ученицю Сторонянського закладу загальної середньої освіти І-

ІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області, 

керівник - Левицький Андрій (композиція «Прапор свободи»); 



Левіцку Надію, ученицю Сторонянського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІ рівнів Дрогобицького району Львівської області, керівник - Левицький 

Андрій (композиція «Між двома світами»). 

ІІІ місце 

вихованців гуртка «Різьба по дереву» Опаківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ рівнів Дрогобицького району Львівської області, керівник 

- Ільницький Тарас (робота «Тризуб»); 

Яцкуляк Христину, Костьович Наталію, вихованок Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Турка Самбірського району Львівської області, керівник 

- Яворська Марія (декоративна композиція); 

Репюк Надію, Каптюх Анастасію, вихованок гуртка «Паперова пластика» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької 

області, керівник - Шлапак Тетяна (робота «Незалежна і єдина-наша 

Україна!»); 

Будяківську Марію, ученицю гуртка «Початкове технічне моделювання» 

клубу «Юний  технік» м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Бєланова 

Любов (робота «Мирна рідна Україна»); 

Гаврилюк Анастасію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

клубу «Юний технік» м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Бєланова 

Любов (робота «Хай буде мир»); 

Дідик Анастасію, вихованку гуртка «Макраме» зразкової художньої студії 

декоративно-прикладного мистецтва Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Старокостянтинів Хмельницької області, керівник - Муляр Оксана (композиція 

«Червоне – то є кров, а чорне – то земля…»); 

Сушкова Єгора, Омельченка Дмитра, вихованців гуртка «Виготовлення 

іграшок сувенірів» Центру дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів  

Хмельницької області, керівник - Муляр Оксана (композиція «Україну ми 

спасем і вона засяє в жовтім відблиску шабель і блакитнім сяйві»); 

Гончара Максима, учня Мурованокуриловецької загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької області,  керівник Наталія 

Гончар (робота «Квітуча Україна»); 

Яцюк Ольгу, ученицю Мурованокуриловецької загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької області, керівник - 

Бурлаченко Леся (робота «Україна - це ми!»);  

Ратушного Владислава, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Центру 

дитячої та юнацької творчості на базі Росоловецького ліцею 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник - Зозулюк 

Володимир (роботи «Захисник» та«Нездоланні»); 

Глушко Богдану, ученицю гуртка «Мистецтво нашого народу» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Ярмолюк Валентина, (робота «Україна – 

єдина країна»); 

Станіславчук Софію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради 



Хмельницької області, керівник - Ярмолюк Валентина (робота «Моя Україна – 

мирна країна»); 

Данилевич Крістіну, Маліновську Владиславу, вихованок гуртка «Вироби зі 

шкіри» Центру дитячої та юнацької творчості м. Шепетівка Хмельницької 

області, керівник - Колотова Олена (колективна робота «Обкладинка до 

фотоальбому героїв, що загинули в АТО»); 

Носову Олександру,  вихованку гуртка «Художня кераміка» Центру дитячої 

та юнацької творчості Залізничного району м. Львів, керівники - Зуб Роман, Зуб 

Юлія (об’ємна пластика «Слава Захисникам»); 

Канюку Тараса, учня Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

82 Львівської міської ради Львівської області, керівник - Стричак Оксана 

(аплікація, «Символи нації»);  

Константинову Ангеліну, ученицю філії закладу загальної середньої освіти 

с. Гальжбіївка опорного навчального закладу «Навчально - виховний 

комплекс:заклад загальної середньої освіти І ступеня - гімназії м. Ямполя 

Ямпільської міської ради Вінницької області», керівник - Сторожук Юлія 

(робота «Маки»); 

Огородник Марту, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»  Будинку 

учнівської творчості м. Трускавець Львівської області, керівник - Майсус Лілія  

(робота «Душа України»); 

Моравську Ольгу, ученицю Миклашівського навчально-виховного 

комплексу I-II ступенів Підберізцівської об'єднаної територіальної громади 

Львівської області, керівник - Моравська Марія (робота «Повернення…»); 

Ширу Анастасію, Наконечну Віру, Сенюк Софію, учениць Сілецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Івана Климіва-Легенди 

Червоноградського району Львівської області (пластиліновий живопис «З 

любов'ю в серці»); 

Горлюка Владислава, вихованця гуртка «Handmade» Шепетівського 

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

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

керівник - Литвин Юлія (робота «Україна в моєму серці»); 

Герчаківську Олену, ученицю Підбузького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ рівнів Східницької об'єднаної територіальної громади 

Дрогобицького району Львівської області, керівник - Линів Марія; 

Бордюг Марту, ученицю Підкамінського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області, 

керівник -П’янтковська Надія (робота «Україна у моєму серці»); 

Герчаківського Миколу, вихованця Підбузького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ рівнів Східницької об'єднаної територіальної громади 

Дрогобицького району Львівської області (робота «За Україну! За її волю!»). 

Дипломантів фестивалю 

Пішко Вікторію, вихованку  гуртка «Природа і фантазія» Центру  дитячої та 

юнацької творчості м. Борислав Львівської області, керівник - Хомин Катерина 

(робота «Тризуб – щит нації!»); 



Волошина Михайла, учня загальноосвітньої середньої школи м. 

Червоноград Львівської області, керівник - Уляницька Лідія (декоративна 

композиція; 

Кравчук Аліну, Білик Анну, вихованку гуртка «Паперова пластика» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області, 

керівник - Шлапак Тетяна (композиція «З Днем народження, рідна країно!»); 

Пальонко Софію, вихованку гуртка «Декоративна вишивка» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області, керівник - 

Пальонко Світлана (робота «Героям слава!»); 

Герчаківського Миколу, вихованця Підбузького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ рівнів Східницької об'єднаної територіальної громади 

Дрогобицького району Львівської області. 

2. Електронні дипломи розміщені за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1T4dFHmYHU3B_QTzL5XYvKvkk_MyztM

Mv?usp=sharing 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                    Геннадій ШКУРА 


