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 11.05.2021 р.

№ 12

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 2021 рік, затвердженого
департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації, у травні місяці
підбито підсумки обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», яка проведена в режимі
онлайн у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в області.
На розгляд журі надіслано документацію та фото понад 178 творчих робіт
учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти області, а саме:
Буського,
Дрогобицького,
Журавнівського,
Кам‘янка-Бузького,
Миколаївського,
Мостиського,
Новороздільського,
Олеського,
Перемишлянського,
Сколівського,
Сокальського,
Стрийського,
Червоноградського, Яворівського будинків і центрів дитячої та юнацької
творчості; Сокальської, Стрийської, Червоноградської СЮТ; РЦНТТУМ
Бродівської ОТГ, ЦНТТУМ Львівської міської ради, МАМ Комарнівської
ОТГ; Мармузовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. Красненської ОТГ.
За підсумками матеріалів журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити переможців обласної виставки-конкурсу декоративноужиткового 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
- Гогоша Ірина, вихованка гуртка «Бісерне сяйво» Олеського БДЮТ
Золочівського району, за роботу «Мала лемківська криза» (керівник

Турченяк О.В.);
-Думас Валентина, вихованка гуртка кераміки Золочівської СЮТ, за роботу
«Трійнята» (керівник Сало А.В.);
-Кобик Надія, вихованка гуртка «Іграшкова мозаїка» Яворівського ЦДЮТ,
за гердан «Яворівські мотиви» (керівник Малогловець О.М.);
-Тотомир Катерина, вихованка гуртка виготовлення іграшок-сувенірів
Яворівського ЦДЮТ, за роботу «Яворівська лялька» (керівник Кандяк Н.Б.);
2 місце
-Бабійчук Вікторія, вихованка гуртка «Народні промисли» Сокальського
БДЮТ, за роботу «Лялька-веснянка» (керівник Стецюк О.В.);
-Боднар Софія, Летньовська Надія, вихованки гуртка «Берегиня» Мостиського БДЮТ, за композицію «Великодній настрій» (керівник Лизуник Л.М.);
-Войтко Софія, вихованка гуртка «Намистинка» Сокальського БДЮТ, за
вишиту серветку (керівник Бобешко М.В.);
- Ворончук Анна, вихованка гуртка ПТМ Червоноградської СЮТ, за роботу
«Подарунок весни» (керівник Куса Н.М.);
-Дуткевич Максим, вихованець гуртка бісероплетіння Буського БДЮТ
Буської міської ради, за роботу «Котильйон 19 ст.» (керівник Тхір Н.П.);
-Дьорка Кароліна, вихованка гуртка «Художня вишивка» Сколівського
ЦДЮТ, за роботу «Бойківська весна» (керівник Юзефів І.Я.);
-Кожух Ірина, вихованка гуртка бісероплетіння «Колорит» ЦДЮТ
Перемишлянської міської ради, за гердан (керівник Коваль О.І.);
-Лашків Марта, Прудивус Анастасія, вихованки гуртка «Диво-ручки»
Новороздільського БДЮТ, за роботу «Писанка Фаберже» (керівник Гарбич
Н.Є.);
-Москалик Вікторія, вихованка гуртка «Сувенір» Миколаївського міського
БДЮТ, за роботу «Барвистий» (керівник Кулачковська Х.І.);
-Мурмило Злата, вихованка гуртка виготовлення сувенірів Стрийського
РБДЮТ, за роботу «Весняні квіти» (керівник Котів Г.Ф.);
-Попова Вікторія, вихованка гуртка ПТМ Червоноградської СЮТ, за роботу
«Вишиванка личить всім» (керівник Куса Н.М.);
-Почапська Валентина, вихованка гуртка початкового технічного
моделювання Золочівської СЮТ, за композицію «Музика метеликів»
(керівник Сапелюк Г.М.);
-Сподарик Матвій, вихованець гуртка кераміки Золочівської СЮТ, за роботу
«Троянди у вазі» (керівник Кіналь М.М.);
3 місце
-Балагуш Василина, вихованка гуртка виготовлення іграшок-сувенірів
Яворівського ЦДЮТ, за роботу «Доріжка» (керівник Кандяк Н.Б.);
-Демчук Вероніка, вихованка гуртка «Народна творчість» Сокальської СЮТ,
за роботу «Портрет Т.Шевченка» (керівник Федчун І.С.);
-Дронь Марія, вихованка гуртка «Народні ремесла» КЗ «ЦДЮТ Кам’янкаБузької міської ради», за рушник «Барви Кам’янеччини» (керівник Пшик
Н.С.);
-Затіраха Анна, вихованка гуртка ПТМ Сокальської СЮТ, за роботу

«Великодня писанка» (керівник Пащук Г.С.);
-Когут Софія, вихованка гуртка «Намистинка» Сокальського БДЮТ, за
гердан (керівник Бобешко М.В.);
-колектив вихованців гуртка паперопластики «Умілі руки» БДЮТ
Дрогобицької міської ради, за роботу «Купальський вінок» (керівник
Клонцак Л.М.);
-колектив вихованців гуртка «Рукодільниця» Новороздільського БДЮТ, за
роботу «Чарівний світ писанки» (керівник Гуменна Н.Б.);
-Куневич Оксана, вихованка гуртка писанкарства «Традиція» ЦДЮТ
Перемишлянської міської ради, за роботу «Писанки традиційні (керівник
Коваль О.І.);
-Мандрик Марта, вихованка гуртка «Творча майстерня» Миколаївського
міського БДЮТ, за роботу «Весна іде» (керівник Бутор О.М.);
-Михайлишин Юліана, вихованка гуртка декоративно-ужиткового мистецтва
Комарнівської МАМ, за роботу «Восьмираменні звізди» (керівник Вовк
Л.Ю.);
-Пелих Софія, вихованка гуртка «Майстерня подарунків» Сколівського
ЦДЮТ, за роботу «Кіт Рижик» (керівник Герман І.Я.);
-Поліщук Соломія, вихованка гуртка ПТМ ЦНТТУМ Львівської міської ради,
за роботу «Великоднє курча» (керівник Степанишин Р.В.);
-Прудивус Марія, вихованка гуртка бісерування Новороздільського БДЮТ,
за роботу «Курчата-писанчата» (керівник Коваль Г.І.);
-Урись Ірина, вихованка гуртка «Вироби з бісеру» Мостиського БДЮТ, за
силянку «Осінні барви» (керівник Тишкевич С.І.);
-Флюнт Софія, вихованка гуртка паперопластики БДЮТ Дрогобицької
міської ради, за роботу «Троянди для мами» (керівник Болоховецька В.Я.);
-Чума Ангеліна, вихованка гуртка «Забава» Яворівського ЦДЮТ, за роботу
«Зайчик з Яворова» (керівник Тотомир Г.І.);
-Шамрай Владислав, вихованець гуртка виготовлення сувенірів Бродівського
РЦНТТУМ, за роботу «Для матусі» (керівник Худик М.І.);
2. Нагородити переможців обласної виставки-конкурсу декоративноужиткового 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
-Блащишин Анна, вихованка гуртка «Намистинка» КЗ «ЦДЮТ Кам’янкаБузької міської ради», за тканий гердан «Мотиви Закарпаття» і ткану крайку
«Прикарпатська» (керівник Осіпчук Л.В.);
-Гряділь Соломія, вихованка гуртка «Малюнок на склі» Стрийського
РБДЮТ, за роботу «Весна іде, красу несе» (керівник Сенько Л.І.);
-Думас Анна, вихованка гуртка кераміки Золочівської СЮТ, за роботу
«Трійнята» (керівник Сало А.В.);
-Ковалишин Христина, вихованка гуртка «Рукоділля» Журавнівського КЗ

позашкільної освіти « БДЮТ», за роботу «Львівські пані» (керівник Бінякова
Л.В.);
-колектив вихованців гуртка «Намистинка» Стрийського РБДЮТ, за
композицію «Намисто дитячої творчості» (керівник Гук О.В.);
-Королюк Микола, вихованець гуртка художньої обробки деревини
Золочівської СЮТ, за шкатулку «Геометрична мозаїка» (керівник Захарчук
В.Р.);
-Миргород Роксолана, вихованка гуртка «Фітодизайн» Сколівського ЦДЮТ,
за роботу «Великоднє диво» (керівник Юзефів І.Я.);
-Оберська Юлія, вихованка гуртка килимарства КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», за
килимок «Сонце» (керівник Крушельницька М.Г.);
-Пилат Наталя, вихованка гуртка бісероплетіння «Колорит» ЦДЮТ
Перемишлянської міської ради, за роботу «Лемківська кривулька» (керівник
Коваль О.І.);
-Сиротюк Марія, вихованка гуртка «Намистинка» Стрийського РБДЮТ, за
роботу «Кутовий гердан» (керівник Гук О.В.);
-Тарабанович Вікторія, вихованка гуртка килимарства КЗ ЛОР
«ЛОЦНТТУМ», за ткану серветку (керівник Крушельницька М.Г.);
-Філіпчук Поліна, вихованка гуртка «Світ вовни» Миколаївського міського
БДЮТ, за роботу «Великоднє диво» (керівник Сех У.М.);
-Цегольник Анастасія, вихованка гуртка «Народні ремесла України»
Стрийського РБДЮТ, за вишитий рушник (керівник Сисан О.В.);
-Чапля Мар’яна, вихованка гуртка «Бісерне сяйво» Олеського БДЮТ
Золочівського району, за гердан «Вишиванка» (керівник Турченяк О.В.);
-Чесак Софія, вихованка гуртка «Творча майстерня» Сокальського БДЮТ, за
роботу «Великодня композиція з пташками» (керівник Ровецька О.О.);
2 місце
-Браташ Владислав, вихованець студії дизайну «Креатив» КЗ «ЦДЮТ
Кам’янка-Бузької міської ради», за браслети «Фенічки» (керівник Зінчук
В.Т.);
-Гавур Юля, учениця 10 класу Мармузовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. Золочівського району, за роботу «Писанка» (керівник Папроцька О.Й.);
-Гос Анастасію, вихованка гуртка «Художня вишивка» Стрийського РБДЮТ,
за роботу «Вишита писанка» (керівник Маркус І.В.);
-Гнатишин Богдан, вихованець гуртка художньої обробки деревини
Стрийської СЮТ, за роботу «Годинник» (керівник Кравців Р.Б.);
-Демчишин Соломія, вихованка гуртка плетіння з соломки Буського БДЮТ
Буської міської ради, за роботу «Збан на свячену водицю» (керівник Таланчук Г.Б.);
-Качала Іван, вихованець гуртка художньої обробки деревини Комарнівської
МАМ, за роботу «Дух лісу» (керівник Качала В.І.);
-колектив вихованців гуртка «Народна творчість» Стрийського РБДЮТ, за
роботу «Ой роде наш красний» (керівник Карпач Н.П.);
-Кухар Ангеліна, вихованка фольклорного гуртка Журавнівського КЗ
позашкільної освіти « БДЮТ», за роботу «Великодня курочка-ряба»

(керівник Турчин О.М.);
-Мельничук Вікторія, вихованка гуртка конструювання та моделювання
одягу КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді», за вишиту сорочку (керівник Уляницька Л.Б.);
-Мудрак Яна, вихованка гуртка «Народні ремесла України» ЦДЮТ
Перемишлянської міської ради, за вишиту сорочку (керівник Данилишин
М.В.);
-Роговська Христина, вихованка гуртка «В’язання спицями і гачком» БДЮТ
м.Червонограда, за роботу «Галявина ромашок» (керівник Герасименко
О.В.);
-Романець Вікторія, вихованка гуртка образотворчого мистецтва
Яворівського ЦДЮТ, за роботу «Квіти у вазі» (керівник Смук М.І.);
-Ромаха Марія, вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» Яворівського ЦДЮТ,
за роботу «Яворівський рушничок» (керівник Малогловець О.М.);
-Сех Анастасія, вихованка гуртка образотворчого мистецтва Комарнівської
МАМ, за роботу «Мальовничий кусочок краю» (керівник Сех О.Л.);
-Телега Діана, вихованка гуртка виготовлення сувенірів Бродівського
РЦНТТУМ, за роботу «Лялька» (керівник Романчишин С.М.);
-Шумінська Тетяна, вихованка гуртка моделювання іграшок і сувенірів
Золочівської СЮТ, за рушник «Барви України» (керівник Рем Г.М.);
3 місце
-Борисенко Юля, вихованка гуртка «Народна творчість» Стрийського
РБДЮТ, за роботу «Пасхальний декор» (керівник Карпач Н.П.);
-Борух Христина, вихованка гуртка «Народні ремесла України» Яворівського
ЦДЮТ, за роботу «Підкова» (керівник Малогловець О.М.);
-Боса Катерина, вихованка гуртка «Фітодизайн» Мостиського БДЮТ, за
роботу «Подих весни» (керівник Ціник З.Р.);
-Дацків Вікторія, учениця 9 класу Мармузовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. Золочівського району, за роботу «Український одяг» (керівник Папроцька О.Й.);
-Губаль Назар, Шепіда Андрій, вихованці гуртка «Умілі руки» Стрийської
СЮТ, за роботу «Зустріч весни» (керівник Білущак І.І.);
-Дідух Вікторія, учениця 10 класу Мармузовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. Золочівського району, за роботу «Великоднє дерево» (керівник Папроцька О.Й.);
-Дунець Антоніна, вихованка арт-студія «Колорит» КЗ «ЦДЮТ Кам’янкаБузької міської ради», за роботу «Україна-весна» (керівник Снігірьова
А.С.);
-Іваськів Роман, вихованець гуртка «Писанка» Олеського БДЮТ
Золочівського району, за роботу «Великоднє яйце» (керівник Турченяк О.В.);
-Красіцька Анна, учениця 10 класу Мармузовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. Золочівського району, за роботу «Писанка» (керівник Папроцька О.Й.);
-Лотоцька Юлія, вихованка гуртка моделювання іграшок-сувенірів
Бродівського РЦНТТУМ, за роботу «Зі святом матері!» (керівник Кобилкіна
Н.С.);
-Ковригіна Тетяна, вихованка гуртка «Технічний дизайн» Червоноградської
СЮТ, за роботу «Мандаринки» (керівник Хомляк В.В.);

-Мельник Ангеліна, Сирова Софія, вихованки гуртка технічна творчість
молодших школярів Стрийської СЮТ, за роботу «Веселі пташки» (керівник
Подгаєцька А.П.);
-Панчишин Наталя, вихованка гуртка орігамі Бродівського РЦНТТУМ, за
роботу «Великоднє яйце» (керівник Янковська В.А.);
-Паськів Олена, вихованка гуртка моделювання іграшок-сувенірів
Бродівського РЦНТТУМ, за роботу «Рушничок» (керівник Матвєєва І.М.);
-Пивоварчук Марта, вихованка гуртка «Патріот» Сокальського БДЮТ, за
роботу «Намисто до вишиванки» (керівник Базилевич О.І.);
-Світуха Юрій, вихованець гуртка «Патріот» Сокальського БДЮТ, за роботу
«Вітрила» (керівник Базилевич О.І.);
-Федів Ангеліна, вихованка гуртка «Рідний край» Журавнівського КЗ
позашкільної освіти « БДЮТ», за роботу «Дубовий віночок» (керівник
Турчин О.М.);
-Цімейко Марта, вихованка гуртка бісероплетіння Журавнівського КЗ
позашкільної освіти « БДЮТ», за роботу «Стоїть верба край дороги»
(керівник Бінякова Л.В.);
-Цісельська Софія, вихованка гуртка «В’язання спицями і гачком» БДЮТ
м.Червонограда, за роботу «Скринька –грибочок» (керівник Герасименко
О.В.);
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