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                      ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І  НАУКИ  

                       Комунальний заклад  Львівської обласної ради         

                               «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  

          НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

                                                      НАКАЗ 

15.03.2021 р.                                                                            № 9 

 

Про підсумки обласного 

конкурсу  школярів 

«Космічні фантазії» 

 

       Відповідно до плану роботи КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» з науково-технічної 

творчості на 2021 рік, затвердженого департаментом освіти і науки 

Львівської обласної державної адміністрації, у лютому місяці проведено 

обласний заочний конкурс творчих робіт школярів закладів позашкільної 

освіти «Космічні фантазії» приурочений до 70 річчя від дня народження 

Леоніда Каденюка. 

     На обласний конкурс надіслано 125 робіт з  розділів: 

 «Образотворче  мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво»,  

«Література, журналістика», «Космічне моделювання», «Комп’ютерна 

графіка».  Журі оцінювало роботи учнів серед двох вікових  груп:  8-12 та 13-

16 років. 

Активну участь у конкурсі взяли вихованці: Золочівської, Сокальської,   

Стрийської, Червоноградської станцій юних техніків; Бродівського  

ЦНТТУМ, КЗ «ЦПО м.Самбора», КЗ ЦНТТУМ Львівської міської ради, 

Кам’янка-Бузького, Мостиського, Пустомитівського, Сколівського, 

Сокальського БДЮТ та ЦДЮТ;  МАМ м.Комарно  та МАМ ім.П.Андрусіва 

Городоцького району.  

      На підставі матеріалів журі 

                                  НАКАЗУЮ : 

1. Визнати переможцями обласного конкурсу  «Космічні фантазії» та 

нагородити грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» таких учнів у молодшій 

віковій групі (8-12 років):  

                           І.І. Образотворче мистецтво         

1 місце 

 



- Воят Олесю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за роботу «Місто на Місяці» (керівник Бучковська 

О.); 

-Коцан Мар’яну, вихованку гуртка МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу 

«Квітучий космос» (керівник Грабар Є.І.);  

-Федунь Аріну, вихованку гуртка технічного дизайну ЦНТТУМ Львівської 

міської ради, за роботу «Чудо кольоровий світ майбутнього» (керівник Гоїн 

М.); 

            2 місце 

-Бариляк Вікторію, вихованку гуртка МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу 

«Подорож космічним простором» (керівник  Пеленська Г.І.);  

-Бодюх Вероніку, вихованку гуртка МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу 

«Дослідники космосу» (керівник  Сех О.Л.);  

-Гнатишин Еріку та Станковського Дмитра, вихованців гуртка «Умілі руки»  

ЦДЮТ Сколівської міської ради, за роботу «Космос фарбами» (керівник 

Паращак Г.Н.); 

-Грабар Олю, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва МАМ 

Комарнівської ОТГ, за роботу «Космічна гра» (керівник  Вовк Л.Ю.); 

-Дубенську Ангеліну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Сокальського 

БДЮТ, за роботу «Парад планет» (керівник Ровецька О.О.); 

-Іваницьку Юлію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва  

МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу «Космічний ігроленд» (керівник  Вовк 

Л.Ю.);  

-Іванчо Маріану, вихованку гуртка технічного дизайну ЦНТТУМ Львівської 

міської ради, за роботу «Планета майбутнього» (керівник Гоїн М.); 

-Жука Маркіяна, вихованця гуртка «Веселка» Сокальського БДЮТ, за роботу 

«Підкорення Космосу» (керівник Поліщук М.З.); 

-Лаврик Марту, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва МАМ 

Комарнівської ОТГ, за роботу «Дослідження планет» (керівник  Вовк Л.Ю.);  

-Лев Анастасію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу «Планета чарівної квітки» (керівник  

Вовк Л.Ю.);  

-Олексик Іванну,  учницю 5  класу Верхнячківської ЗЗСО І-ІІІ ст. Козівської 

ОТГ, за роботи «Всесвіт» та «Галактика» (керівник Хар О.В.); 

- Панчук Василину, вихованку гуртка орігамі Бродівського ЦНТТУМ, за 

роботу «Гості з майбутнього» (керівник  Янковська В.А.); 

-Шпуляр Софію, вихованку  гуртка «Рисунок та графіка» Городоцької МАМ 

ім.П.Андрусіва, за роботу «Космічні фантазії» (керівник  Левкут О.Б.); 

-Юзич Марію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва  МАМ 

Комарнівської ОТГ, за роботу «Міста на орбітах планет» (керівник  Вовк 

Л.Ю.);  

           3 місце 

-Боднар Ілону, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва МАМ 

Комарнівської ОТГ, за роботу «Космонавти» (керівник  Вовк Л.Ю.);  



-Буньо Єву, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва МАМ 

Комарнівської ОТГ, за роботу «Веселковий космос» (керівник  Вовк Л.Ю.);  

-Дашко Анастасію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу «Цукеркова галактика» (керівник  Вовк 

Л.Ю.);  

-Дьорку Марію, учницю 4  класу Верхнячківської ЗЗСО І-ІІІ ст. Козівської 

ОТГ, за роботи «Art-робот» та «Технології мабуття» (керівник Хар О.В.); 

-Качалу Марію, вихованку гуртка МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу «Між 

світами» (керівник  Пеленська Г.І.);  

-Копиняка Миколу, вихованця гуртка технічного дизайну ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за роботу «Планета майбутнього» (керівник Гоїн 

М.); 

-Лабінську Анастасію, вихованку гуртка МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу 

«Космічні промені» (керівник  Сех О.Л.);  

-Мадяра Дениса, учня 6 класу Верхнячківської ЗЗСО І-ІІІ ст. Козівської ОТГ, 

за роботу «Космомандри» (керівник Хар О.В.); 

-Новікова Максима, вихованця гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу «Захоплення планет» (керівник  Вовк 

Л.Ю.);  

-Пилявець Анастасію, вихованку  гуртка «Рисунок та графіка» Городоцької 

МАМ ім.П.Андрусіва, за роботу «Космічні фантазії» (керівник  Левкут О.Б.); 

-Савчишин Ярину, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу «Світ планет» (керівник  Вовк Л.Ю.);  

-Типила Дмитра, вихованця гуртка образотворчого мистецтва ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за роботу «Місто на Антарктиді» (керівник 

Бучковська О.); 

- Тира Ігора, вихованця гуртка ПТМ КЗ ЦПО м.Самбора, за роботу «Поза 

межами досяжності» (керівник Добош Г.І.); 

-Шамрай Юлію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва  

МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу «Дивовижний космос» (керівник  Вовк 

Л.Ю.);  

-Шведу Анастасію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу «Планети - букви» (керівник  Вовк 

Л.Ю.);  

-Яйченю Вікторію, вихованку гуртка виготовлення сувенірі Бродівського 

ЦНТТУМ, за роботу «Невідомі галактики» (керівник Худик М.І.); 

 

                       І.ІІ. Декоративно-прикладне мистецтво 

           1 місце 

-Войтко Софію, вихованку гуртка «Намистинка» Сокальського БДЮТ, за 

роботу «Комета» (керівник Бобешко М.В.); 

- Кобеля Андрія, вихованця гуртка технічного дизайну КЗ «ЦПО м.Самбора», 

за роботу «Старт у космічний простір» (керівник Сушинський В.Й.); 

- Марод Марію, вихованку гуртка «Народні промисли» Сокальського БДЮТ, 

за роботу «Політ у Космос» (керівник Стецюк Л.В.); 



- Шутовську Ангеліну, вихованку гуртка «Намистинка» Сокальського 

БДЮТ, за роботу «Сонце і місяць» (керівник Бобешко М.В.); 

         2 місце 

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

роботу «Зоряна даль» (керівник Лизуник Л.М.); 

- Липу Артура, вихованця автомодельного гуртка КЗ «ЦПО м.Самбора», за 

роботу «Космічний апарат» (керівник  Білик П.Й.); 

-Сілецького Михайла, вихованця гуртка «Юний умілець» КЗ «ЦПО м.Сам-

бора», за роботу «Вітання з Космосу» (керівник Данилів М.І.); 

       3 місце 

- Василюк Ольгу, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Сокальського 

БДЮТ, за роботу «Ракета в космосі» (керівник Волоско О.П.); 

- Гриб Соломію, вихованку гуртка «Фітодизайн» ЦДЮТ Сколівської міської 

ради, за роботу «Ракета в космосі» (керівник Юзефів І.Я.); 

- Думанського Артема та Думанську Аліну, вихованців гуртка «Народні 

ремесла» Пустомитівського ЦДЮТ, за роботу «Привіт, Марс!» (керівник  

Харитонцева О.О.); 

- Служалу Надію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» БДЮТ Мостиської 

ОТГ, за роботу «Політ у космос» (керівник Здирко М.К.); 

- Тиртишного Сергія, вихованця гуртка «Давай разом!» ЦТДЮ Галичини, за 

аплікацію «Космос» (керівник Богдан З.Л.); 

 

                        І.ІІІ. Література, журналістика 

        1 місце 

- Крив’як Ксенію, вихованку гуртка «Художнє слово» Мостиського БДЮТ, 

за нарис «Подорож на край Всесвіту» (керівник Сіногач М.В.); 

        2 місце 

- Баландюк Марію, вихованку гуртка «Художнє слово» Сокальського БДЮТ, 

за казку «Нічні пригоди зірочки Марічки» (керівник Звірко О.М.); 

- Лєпьохіна Артура, вихованця гуртка «Веселка» Сокальського БДЮТ, за 

вірш «Буду космонавтом!» (керівник Волоско О.П.); 

- Пасюкевич Анну, вихованку гуртка ПТМ Золочівської СЮТ, за вірш  

«Ще не час» (керівник Сапелюк Г.М.);  

- Підкорчевного Данила, вихованця гуртка ПТМ Золочівської СЮТ, за 

оповідання «Чудодійні ліки» (керівник Сапелюк Г.М.);  

- Форостину Уляну, вихованку гуртка обчислювальної техніки Стрийської 

станції юних техніків, за есе «Яскрава зірка» (керівник Борщ І.Я.); 

       3 місце 

- Тиро Валентину, вихованку гуртка ПТМ КЗ ЦПО м.Самбора, за вірш 

«Небесне диво» (керівник Добош Г.І.); 

- Мікуланінець Єлизавету, вихованку гуртка «Юний журналіст» 

Сокальського БДЮТ, за вірш «Сонячна система» (керівник Черешневський 

О.М.); 

 

                       І.У. Комп’ютерна графіка  



         2 місце 

- Будишевську Вікторію, вихованку гуртка  «Графіка» Пустомитівського 

ЦДЮТ, за роботу «Космічні сни» (керівник Рубан О.П.); 

- Вайду Михайла, вихованця гуртка обчислювальної техніки Стрийської 

станції юних техніків, за роботу «Астрономія» (керівник Борщ І.Я.); 

- Кунічак Анну, вихованку гуртка обчислювальної техніки Стрийської 

станції юних техніків, за роботу «Небесні мандри» (керівник Кунічак Я.Б.); 

- Курилишина Андрія, вихованця гуртка обчислювальної техніки Стрийської 

станції юних техніків, за роботу «Всесвіт» (керівник Кунічак Я.Б.); 

- Микаелян Мілану, вихованку гуртка обчислювальної техніки Стрийської 

станції юних техніків, за роботу «Космічна валентинка» (керівник Борщ І.Я.); 

          3 місце 

- Рубан Анну, вихованку гуртка  «Графіка» Пустомитівського ЦДЮТ, за 

роботу «Народження Землі» (керівник Рубан О.П.); 

-Форостину Уляну, вихованку гуртка обчислювальної техніки Стрийської 

станції юних техніків, за роботу «Зоряна дівчинка» (керівник Борщ І.Я.); 

 

2. Визнати переможцями обласного конкурсу  «Космічні фантазії» та 

нагородити грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» таких учнів у старшій 

віковій групі (13-16 років):  

                           

                    ІІ.І. Образотворче мистецтво      

         1 місце 

-Гаванчак Вероніку, вихованку гуртка МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу 

«Вітаю тебе, Космос» (керівник Грабар Є.І.);  

-Сех Людмилу, вихованку гуртка МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу 

«Об’єкт далекого простору» (керівник  Сех О.Л.);  

-Сороку Мар’яну, вихованку  гуртка «Малюнок на склі» Городоцької МАМ 

ім.П.Андрусіва, за роботу «Фантазія» (керівник  Рашевська Н.В.); 

         2 місце 

- Гаванчак Вероніку, вихованку гуртка МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу 

«Я ваш друг» (керівник Грабар Є.І.);   

-Романяк Юліанну, вихованку  гуртка «Художній вітраж» Городоцької МАМ 

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

        3 місце 

-Буньо Єву, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва МАМ 

Комарнівської ОТГ, за роботу «Веселковий космос» (керівник  Вовк Л.Ю.);  

- Пащук Дарину, ваихованку Сокальської СЮТ, за роботу «Космічні 

фантазії» (керівник Пащук Г.С.);  

-Чернецьку Іванну, вихованку  гуртка «Рисунок та графіка» Городоцької 

МАМ ім.П.Андрусіва, за роботу «Космічні фантазії» (керівник  Левкут О.Б.); 

-Шугало Анастасію, вихованку гуртка МАМ Комарнівської ОТГ, за роботу 

«Зустріч» (керівник Грабар Є.І.);  

 

                         ІІ.ІІ. Декоративно-прикладне мистецтво 



       2 місце 

-Андрусишина Ярослава, вихованця гуртка «Художній вітраж» Городоцької 

МАМ ім.П.Андрусіва, за роботу «Подорож у космосі» (керівник Лань І.С.); 

 

                         ІІ.ІІІ. Література, журналістика 

       1 місце 

- Бик Ярину, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського БДЮТ, за 

роботу «Едвін Хаббл - геніальний учений і дослідник Всесвіту» (керівник 

Черешневський О.М.); 

- Сольвар Анастасію, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ, за роботу «Філософські уявлення людства про виникнення та 

еволюцію Землі та Всесвіту» (керівник Черешневський О.М.); 

       2 місце 

- Бик Ярину, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського БДЮТ, за 

роботу «Моделювання контакту з можливими формами Розуму у Космосі» 

(керівник Черешневський О.М.); 

- Коновалець Катерину, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ, за роботу «Пошук позаземного Розуму і його слідів візиту на Землю» 

(керівник Черешневський О.М.); 

-Микитишин Ярину, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ, за роботу «Авторські гіпотези про виникнення Сонячної системи і 

Всесвіту» (керівник Черешневський О.М.); 

-Очабрук  Лілію, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського БДЮТ, 

за роботу «Олександр Фрідман - творець теорії нестаціонарного Всесвіту» 

(керівник Черешневський О.М.); 

- Сольвар Анастасію, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ, за есе «Леонід Каденюк – гордість України» (керівник Черешнев-

ський О.М.); 

-Шумінську Тетяну, вихованку гуртка ПТМ Золочівської СЮТ, за 

оповідання «Чудодійні ліки» (керівник Сапелюк Г.М.);  

        3 місце 

-Колянко Вікторію, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ, за казку «Далеке майбутнє планети Земля» (керівник Черешневський 

О.М.); 

- Коновалець Катерину, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ, за вірш «Ми – діти Землі і Всесвіту» (керівник Черешневський О.М.); 

- Микитишин Ярину, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ, за роботу «Авторські гіпотези про виникнення Сонячної системи і 

Всесвіту» (керівник Черешневський О.М.); 

- Очабрук  Лілію, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського БДЮТ, 

за казку «Земля – космічний корабель людства» (керівник Черешневський 

О.М.); 

                        ІІ.У. Комп’ютерна графіка   

        1 місце 



-  Ільницького Всеволода,  вихованця гуртка обчислювальної техніки 

Стрийської станції юних техніків, за роботу «Місячне сяйво» (керівник 

Кунічак Я.Б.); 

- Сороку  Тетяну, вихованку студії дизайну «Креатив»  КЗ «ЦДЮТ Кам’янка-

Бузької ОТГ», за роботу «Сяйво у темряві» (керівник Зінчук В.Т.); 

        2 місце 

- Гапанович Софію, вихованку гуртка «Цифрова фотографія» Червоно-

градської СЮТ, за роботу «Зоря Мілки» (керівник Хомляк В.В.); 

        3 місце 

- Грималяка Олександра, вихованця комп’ютерного гуртка КЗ «ЦПО м.Сам-

бора», за роботу «Космічні сни» (керівник Білик П.Й.); 

 

 

  

 

     

     

 

 

         Директор                                                               С.А.Опенько 
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