
 

                                                                               
                                    МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

                            ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

                   ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

             КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

      «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ       

                             ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ» 

                                        

                                                  НАКАЗ 

          

від  26.05.2020 р.                                                                                       № 21 
 

Про підсумки обласної виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

         Відповідно до плану заходів комунального закладу Львівської обласної 

ради  «ЛОЦНТТУМ» з науково-технічної творчості на 2020 рік, затвердженого 

департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації, у травні місяці  

проведено в дистаційному режимі обласну виставку-конкурс декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». 

        На розгляд журі надіслано документацію та фото понад 200 творчих робіт 

учнів від закладів загальної середньої та позашкільної освіти міст і районів 

області, а саме: Бориславського, Бродівського, Жовківського,  Кам‘янка-

Бузького, Миколаївського, Мостиського, Олеського, Перемишлянського, 

Сколівського, Сокальського, Стрийського, Ходорівського будинків і центрів 

дитячої та юнацької творчості, ЦТДЮГ, МАМ ім.П.Андрусіва та МАМ 

м.Комарно Городоцького району; КЗ «ЦПО  м.Самбора», Золочівської, 

Сокальської, Червоноградської станцій юних техніків; Новокалинівського ОЗ 

Самбірського району,  Опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Ходорів, Рава-Руського 

ліцею, Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Червоноградського НВК «СШ-колегіум», 

Червоноградської ЗОШ № 12 та інші.  

      За підсумками  матеріалів журі 

                                   

                               НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити переможців обласної виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва  «Знай і люби свій край» грамотами 

комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» у віковій групі 7-11 років: 

  

               1 місце 



- Паращак Катерину, вихованку гуртка «Художня аплікація» ЦДЮТ 

м.Борислава, за композицію «Радуйся, серце, Воскресінню» (керівник 

Святогор С.М.); 

- Сех Тамару, вихованку гуртка ПТМ Червоноградської СЮТ, за композицію 

«Весела галявина» (керівник Куса Н.В.); 

- Чемерис Соломію, вихованку гуртка «Майстер пензля» Рава-Руської ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 2 Жовківського району, за роботу «Книжечка для сестрички» 

(керівник Потопило О.І.); 

-Чистогорського Богдана, вихованця гуртка орігамі ЦДЮТ м.Борислава, за 

виріб  «Ваза для фруктів» (керівник Гаргас Т.Ф.); 

 

            2 місце 

- Борисенко Юлію, вихованку гуртка «Фітодизайн» Стрийського районного 

БДЮТ району, за роботу «Орхідея» (керівник  Карпач Н.П.); 

- Булишин Вікторію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Бродівського 

ЦДЮТ, за роботу «Народна лялька» (керівник Тесля Н.Я.); 

- Ворончук Анну, вихованку гуртка технічного дизайну Червоноградської 

СЮТ, за роботу «Веснянки» (керівник  Ворончук Н.І.); 

- Демків Анастасію, вихованку гуртка ПТМ КЗ «Центр позашкільної освіти 

м.Самбора», за роботу «Хай розквітне Україна…» (керівник Добош Г.І.); 

- Єлфімову Вероніку, вихованку студії дизайну «Креатив» ЦДЮТ Кам’янка-

Бузької міської ради, за роботу «Літня сумочка» (керівник Зінчук В.Т.); ); 

- Лещишин Софію, вихованку гуртка «Майстер пензля» Рава-Руської ЗОШ І-

ІІІ ст. № 2 Жовківського району, за роботу «Ароматні кавові підвіски» 

(керівник Потопило О.І.); 

- Мойсак Дарину, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» Бродівського 

ЦДЮТ, за гердан «Квітковий» (керівник Павлюк Н.В.); 

- Москалик Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір» Миколаївського район-

ного БДЮТ, за вишивку «Сила» (керівник  Кулачковська Х.І.); 

- Ногаль Анну, вихованку гуртка технічного дизайну Червоноградської СЮТ, 

за роботу «Мальовнича Україна» (керівник  Ворончук Н.І.); 

-Сподарика Матвія, вихованця керамічного гуртка  Золочівської СЮТ, за 

шкатулку «Роза» (керівник  Кіналь М.М.); 

- Серну Олесю, вихованку гуртка «Кераміка» МАМ м.Комарно Городоцького 

району, за роботу «Ой пущу віночок…» (керівник  Федина Р.В.); 

- Тимчулу Адріанну, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» МАМ м.Комарно 

Городоцького району, за силянку (керівник Утриско Г.В.); 

-Тишкевич Софію, вихованку гуртка «Вироби з бісеру» Мостиського БДЮТ, 

за роботу «Силянка» (керівник Тишкевич С.І.); 

-Чорнобай Софію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Бродівсь-

кого ЦДЮТ, за вишивку «Квіти» (керівник  Тесля Н.Я.); 

- Юрків Марту, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Стрийського 

районного БДЮТ району, за витинанку  (керівник  Турус І.Ю.); 

 

            3 місце 



- Баран Вікторію, вихованку гуртка «Майстер пензля» Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2 Жовківського району, за роботу «Курочка Ряба» (керівник Потопило 

О.І.); 

- Бутор Софію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Миколаївського 

районного БДЮТ, за виріб з соломки «Ангел-хранитель» (керівник Бутор 

О.М.); 

- Гижен Анастасію, вихованку гуртка «Народні ремесла» ЦДЮТ Кам’янка-

Бузької міської ради, за м’яку іграшку «Ведмедик» (керівник  Пшик Н.С.); 

- Гнідець Вероніку, вихованку гуртка «Вишиванка» Рава-Руського ліцею 

Жовківського району, за роботу «Орнамент української фауни» (керівник 

Клепач Н.М.); 

- Горбаня Ростислава, вихованця гуртка «Народні ремесла» Рава-Руського 

ліцею Жовківського району, за малюнок «Чарівна Україна» (керівник Ярмола 

М.І.); 

- Гринишин Вікторію, вихованку гуртка «Кераміка» МАМ м.Комарно 

Городоцького району, за роботу «Люби Україну!» (керівник  Федина Р.В.); 

- Калічак Андріану, вихованку гуртка «У світі дизайну» БДЮТ Франківсь-

кого району м.Львова, за роботу «Гердан дівочий» (керівник Стінська Г.Я.);  

- Качалу Юрія, вихованця гуртка художньої обробки деревини МАМ 

м.Комарно Городоцького району, за роботу «Сова» (керівник Качала В.І.); 

- Коваль Надію, вихованку гуртка ПТМ Червоноградської СЮТ, за паперо-

пластику «Друзі мухомори» (керівник Куса Н.В.); 

- Кірсанову Анну, вихованку гуртка «Юні художники» Жовківського 

районного ЦДЮТ, за малюнок «Місячна ніч» (керівник Каськун С.); 

- Куліш Соломію, вихованку гуртка «Сувенір» Миколаївського районного 

БДЮТ, за вишивку «Дерево життя» (керівник  Кулачковська Х.І.); 

- Кушнір Валентину, вихованку керамічного гуртка Золочівської СЮТ, за 

роботу «Таріль» (керівник Сало А.В.); 

- Лабінську Анастасію, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» МАМ 

м.Комарно Городоцького району, за роботу «Гердан» (керівник Утриско 

Г.В.); 

- Марків Аліну, вихованку студії живопису «Мальви» Ходорівського ЦДЮТ, 

за малюнок «Затишний куточок» (керівник Похожай М.М.); 

- Мельника Юрія, вихованця гуртка «Геометричне моделювання» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини, за роботу «Рухомий віночок» (керівник 

Дзьоб О.Я.); 

- Муранець Тетяну, вихованку гуртка «Намистинка» ЦДЮТ Кам’янка-

Бузької міської ради, за тканий гердан «Червоні троянди» (керівник Осіпчук 

Л.В.); 

- Надиберну Софію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Стрийського 

районного БДЮТ району, за роботу «Чашка для кави»  (керівник  Котів 

Г.Ф.); 

- Оліферчук Софію, вихованку арт-студії  «Колорит» ЦДЮТ Кам’янка-

Бузької міської ради, за роботу «Мій рідний край» (керівник  Снігірьова 

А.С.); 



- Серну Олесю, вихованку гуртка «Кераміка» МАМ м.Комарно Городоцького 

району, за роботу «Веселий ярмарок» (керівник  Федина Н.Г.); 

- Тадаш Адріану, вихованку гуртка паперопластики КЗ «Центр позашкільної 

освіти м.Самбора», за роботу «Веселкова писанка» (керівник  Данилів М.І.); 

- Тимків Вікторію, вихованку студії живопису «Мальви» Ходорівського 

ЦДЮТ, за малюнок «Гаївки» (керівник Похожай М.М.); 

- Тростянецьку Ірину, вихованку гуртка «Веселі клаптики» Миколаївського 

районного БДЮТ, за роботу «Соняшник» (керівник  Присяжна О.М.); 

- Чиж Катерину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Бродівського ЦДЮТ, 

за ткацтво «Чільце» (керівник  Тесля Н.Я.); 

- Шклянку Уляну, вихованку гуртка ПТМ Сокальської СЮТ, за роботу 

«Писанки» (керівник Пащук  Г.С.); 

- Юревич Марію, ученицю 5 класу Опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Ходорів, за 

малюнок «Одягни вишиванку…» (керівник  Баторик О.М.);   
 

 

2. Нагородити переможців обласної виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва  «Знай і люби свій край» грамотами 

комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» у віковій групі 12-16 років: 

 

         1 місце 

- Вівчара Юрія, вихованця гуртка «Художній вітраж» Городоцької МАМ 

ім.П.Андрусіва, за роботу «Ангел» (керівник Лань І.С.); 

- Вітошинську Вероніку, вихованку гуртка «Художня вишивка» ЦДЮТ 

м.Борислава, за рушничок «Сколівські Бескиди» (керівник Дзяма Г.С.); 

- Данчак Аліну, ученицю 6 класу Опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Ходорів, за 

малюнок «Тарасова ніч» (керівник Швець Н.Є.); 

- Кіналя Сергія, вихованця керамічного гуртка  Золочівської СЮТ, за 

композицію «Великодні писанки» (керівник  Кіналь М.М.); 

- Кітлярчук Юлію, вихованку гуртка «Писанка» Олеського БДЮТ Буського 

району, за роботу «Писанки святкові, різнокольорові» (керівник Турченяк 

О.В.);  

- Королюка Миколу, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Золочівської СЮТ,за шкатулку «Літні мотиви» (керівник Захарчук В.Р.); 

- Матвійчук Вікторію та Кожан Маріану, вихованок гуртка «Народні 

промисли» Городоцької МАМ ім.П.Андрусіва, за композицію з писанок 

«Любові й життя безкінечна дорога» (керівник Пивовар О.Б.); 

-Павлика Тараса, вихованця гуртка «Бісерне сяйво» Олеського БДЮТ 

Буського району, за роботу «Силянка» (керівник Турченяк О.В.);  

- Паничок Олену, вихованку гуртка «У світі дизайну» БДЮТ Франківського 

району м.Львова, за ляльку «Устина» (керівник Стінська Г.Я.); 

- Равчук Вероніку та Шумінську Тетяну вихованок гуртка моделюдвання 

іграшок і сувенірів Золочівської СЮТ, за рушник «Два кольори» (керівник 

Рем Г.М.);  



- Ременяк Вікторію, вихованку гуртка «Кераміка» МАМ м.Комарно 

Городоцького району, за роботу «Музика плаю» (керівник  Федина Р.В.); 

- Рудик Соломію, вихованку гуртка «Плетіння з соломи» Рава-Руського 

ліцею Жовківського району, за композицію «Кошик з квітами» (керівник 

Кулієвич Г.О.); 

- Саварин Софію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Стрийського  

районного БДЮТ, за роботу «Вишита подушка» (керівник Маркус І.В.); 

- Сінькевич Анастасію, ученицю 10 класу Опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 

м.Ходорів, за роботу «Розмаїття писанкових барв» (керівник Гой Н.І.);  

- Стангрет Олесю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Микола-

ївського районного БДЮТ, за роботу «Моє місто» (керівник  Пристай М.М.); 

- Сухоставську Наталю, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Олеського БДЮТ 

Буського району, за гердан «Вишиванка» (керівник Турченяк О.В.); 

- Сюлковську Надію, вихованку гуртка «Намистинка» Стрийського 

районного БДЮТ району, за силянку «Чорнобривці» (керівник Гук О.В..); 

 

        2 місце 

- Боднара Артема, учня 10 класу Опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Ходорів, за  

роботу «На допомогу господині» (керівник Голованич А.В.);   

-Валевську Яну, вихованку арт-студії  «Колорит» ЦДЮТ Кам’янка-Бузької 

міської ради, за роботу «Засновники Києва» (керівник  Снігірьова А.С.); 

- Возняка Михайла, вихованця гуртка «Кераміка» ЦДЮТ м.Борислава, за 

роботу «Мати-Берегиня» (керівник Когут О.З.); 

- Гарайду Йосипа, вихованця гуртка «Кераміка» МАМ м.Комарно 

Городоцького району, за роботу «Варенички мої…» (керівник  Федина Н.Г.); 

- Гнатяка Миколу, вихованця керамічного гуртка Золочівської СЮТ, за 

роботу «Чаша» (керівник Сало А.В.); 

- Грицишина Михайла, вихованця гуртка «Сувенір» ЦДЮТ м.Перемишляни, 

за вишитий рушник (керівник Данилишин М.В.); 

- Демберецьку Софію, вихованку гуртка технічного дизайну Червоно-

градської СЮТ, за роботу «Лавандовий рай» (керівник Хомляк В.В.); 

- Дзюрах Наталію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Миколаївського районного БДЮТ, за роботу «Пам’ять» (керівник  Пристай 

М.М.); 

- Дубанович Уляну, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

НВК «Спеціалізована школа-колегіум» № 3 м.Червонограда, за роботу 

«Ангел-охоронець» (керівник Шкелебей Л.Й.); 

- Думас Анну, вихованку керамічного гуртка Золочівської СЮТ, за роботу 

«Квасник» (керівник Сало А.В.); 

- Іваськіва Романа,  вихованця гуртка «Писанка» Олеського БДЮТ Буського 

району, за витинанку «Олеський замок» (керівник Турченяк О.В.); 

- Качалу Івана, вихованця гуртка художньої обробки деревини МАМ 

м.Комарно Городоцького району, за роботу «Кухонна дощина» (керівник 

Качала В.І.); 

- Коблика Назарія, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 



Золочівської СЮТ, за шкатулку «Писанковий розмай» (керівник Захарчук 

В.Р.); 

- Ковальчук Софію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Бродівського ЦДЮТ, за роботу «Тайстра» (керівник  Тесля Н.Я.); 

- Лизуник Маргариту, вихованку гуртка «Умілі руки» Мостиського БДЮТ, за 

роботу «Корзинка» (керівник  Лизуник Л.М.);  

- Литвин Єлизавету, вихованку гуртка образотворчого мистецтва  Червоно-

градської ЗОШ № 12, за малюнок «Міський пейзаж» (керівник Гудим Л.С.); 

- Медюх Юлію, вихованку студії живопису «Мальви» Ходорівського ЦДЮТ, 

за малюнок «Дощовий вечір» (керівник Похожай М.М.);  

- Михайляк Яну та Русин Софію, вихованок гуртка «Народні промисли» та 

«Художній вітраж» Городоцької МАМ ім. П.Андрусіва, за композицію  

«Христос Воскрес…» (керівники Пивовар О.Б. та Лань І.С.); 

-Пурську Надію, вихованку гуртка «Бісеринка» Рава-Руського ліцею 

Жовківського району, за силянку «Галицький візерунок» (керівник Панечко 

Н.В.); 

 Рашевську Анастасію, вихованку гуртка «Малюнок на склі» Городоцької 

МАМ ім.Андрусіва, за малюнок «Ранкова пісня» (керівник Рашевська Н.В.); 

- Ременяк Вікторію, вихованку гуртка «Кераміка» МАМ м.Комарно Горо-

доцького району, за роботу «Чом, земле моя…» (керівник  Федина Н.Г.); 

- Рудіну Тетяну, вихованку гуртка «Намистинка» ЦДЮТ Кам’янка-Бузької 

міської ради, за тканий гердан «Моє Прикарпаття» (керівник Осіпчук Л.В.); 

- Стангрет Олесю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Миколаївського районного БДЮТ, за роботу «Ангел» (керівник  Пристай 

М.М.); 

- Ярмолу Ірину, вихованку гуртка «Народні ремесла» Рава-Руського ліцею 

Жовківського району, за народну ляльку «А я, україночка» (керівник Ярмола 

М.І.); 

 

        3 місце 

- Буй Ярину, вихованку гуртка художньої вишивки Новокалинівського 

опорного закладу, за роботу «Різдвяна хатинка» (керівник Романів Г.Я.); 

- Деленгевич Христину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва ЦДЮТ 

м.Борислава, за малюнок «Вечоріє» (керівник Леськів Л.О.); 

- Дунець Антоніну, вихованку арт-студії  «Колорит» ЦДЮТ Кам’янка-

Бузької міської ради, за роботу «Сім чудес України» (керівник  Снігірьова 

А.С.); 

- Ковальчук Єлеонору, ученицю 8 класу Опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 

м.Ходорів, за роботу «Великоднє диво» (керівник  Черевко Ж.А.);  

- Кринську Ілону, вихованку гуртка «Живопис» Мостиського БДЮТ, за 

малюнок «Монастир святої Катерини»(керівник Лех Н.В.); 

- Круть Василину, вихованку гуртка «Народні ремесла України» 

Бродівського ЦДЮТ, за вишиту картину «Равлик на прогулянці» (керівник  

Тесля Н.Я.); 

- Кудик Анну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Жовківського районного 



ЦДЮТ, за кольє «Етно» (керівник Кудик О.С.); 

- Луціва Богдана, вихованця студії живопису «Мальви» Ходорівського 

ЦДЮТ, за малюнок «Перший сніг» (керівник Похожай М.М.);  

- Палагнюк Анастасію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

Стрийського районного БДЮТ району, за роботу «Весняний глечик» 

(керівник  Андрейко Н.Я.); 

- Булишин Вікторію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Бродівського 

- Сабан Соломію, вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Рава-Руського ліцею 

Жовківського району, за малюнок «Українські Карпати» (керівник  Павлик 

Н.А.); 

- Стриганин Вікторію,  ученицю 10 класу Опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 

м.Ходорів, за роботу «Соняховий дивосвіт» (керівник  Черевко Ж.А.); 

- Толочко Наталію, вихованку гуртка «Колорит» ЦДЮТ м.Перемишляни, за 

роботу «Писанки» (керівник Коваль О.І.); 

- Халус Діану, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Червоноградської 

ЗОШ № 12, за роботу «Ніч яка місячна…» (керівник Гудим Л.С.); 

- Цегольник Анастасію, вихованку гуртка «Народні ремесла» Стрийського 

районного БДЮТ району, за роботу «Подарунковий набір» (керівник Сисан 

О.В.); 

- Шевченко Анастасію, вихованку гуртка технічного дизайну Сокальської 

СЮТ, за роботу «Ікона» (керівник Баран Б.І.); 
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