
   

                                                       
                       ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

                      ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

                       Комунальний заклад  Львівської обласної ради         

                               «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  

          НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

                                                      НАКАЗ 

14.03.2022 р.                                                                            № 15 

 

Про підсумки обласного 

конкурсу «Космічні фантазії» 

 

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

творчості на 2022 рік, затвердженого департаментом освіти і науки 

Львівської обласної державної адміністрації, у лютому  2022 р. проведено 

обласний заочний конкурс школярів закладів позашкільної освіти «Космічні 

фантазії». 

     На обласний конкурс надіслано понад 167  робіт з  розділів: 

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

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

графіка».  Журі оцінювало роботи школярів у двох вікових  групах:  8-12 та 

13-16 років. 

Активну участь у конкурсі взяли вихованці:  Стрийської, Червоноградської 

станцій юних техніків; Бродівського ЦНТТУМ, Дрогобицького БНТТУМ, 

ЦДЮТ м.Борислава, Золочівського ЦПО, КЗ «ЦПО м.Самбора», Бродівсь-

кого,  Буського, Кам’янка-Бузького,  Новороздільського, Сокальського 

БДЮТ та ЦДЮТ;   КЗ «Великолюбінська ДМШ» та Комарнівської МАМ 

Львівського району;  Буського ЗЗСО-гімназії ім.Є.Петрушевича 

Золочівського району, ЦДТ «Веселка» Франківського та БДЮТ Шевчен-

ківського районів м.Львова. 

  

      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 



-Іванечка Олександра, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Буського 

БДЮТ Золочівського району, за роботу «Пізнання Всесвіту» (керівник 

Гачкевич К.Ю.); 

-Михайлишин Юліану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комар-

нівської МАМ Львівського району, за роботу «Космічне життя»  (керівник  

Грабар Є.І.); 

2 місце 

-Будз Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комарнівської 

МАМ Львівського району, за роботу «Космічні друзі»  (керівник  Мисько 

І.І.); 

-Верхомія Назарія, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво»    

 Комарнівської МАМ Львівського району, за роботу «На зустріч з Місяцем» 

(керівник Гев О.М.); 

-Гавчик Марту, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ 

«Великолюбінська ДМШ» Львівського району, за роботу «До Місяця на 

гостину" (керівник Федина Н.Г.); 

-Гілевича Дем’яна, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Буського 

БДЮТ Золочівського району, за роботу «Неопізнаний літаючий об’єкт» 

(керівник Гачкевич К.Ю.); 

-Грабара  Степана, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комарнівської МАМ Львівського району, за роботу «Дитячі мрії» (керівник 

Грабар Р.Є.); 

-Максимчук Вікторію, вихованку художньої студії «Барви» ЦДТ «Веселка» 

Франківського району м.Львова, за роботу «Повернення на Юпітер» 

(керівник Куземко Н.М.) 

-Маланчук Божену, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове митецтво» 

Комарнівської МАМ Львівського району, за роботу «Подорож у невідому 

галактику» (керівник Вовк Л.Ю); 

-Навроцьку Олександру та Хом’яка Матвія, вихованців гуртка початкового 

технічного моделювання Золочівського ЦПО, за роботу «Я і космос» 

(керівник Малик С.І.); 

- Поврозник Надію, вихованку ракетомодельного гуртка Бродівського 

ЦНТТУМ, за роботу «Зустріч з невідомим» (керівник Варава Б.С.); 

-Подобу Адріану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комар-

нівської МАМ Львівського району, за роботу «Космічна мандрівка»  

(керівник  Сех  О.Л.); 

Яворську Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Буського 

БДЮТ Золочівського району, за роботу «Неочікувана зустріч» (керівник 

Гачкевич К.Ю.); 

-Яйченю Матвія, вихованця гуртка початкового технічного моделювання 

Бродівського ЦНТТУМ, за роботу «Моя Мрія» (керівник Худик М.І.); 

- Яйченю Артема, вихованця гуртка виготовлення сувенірів Бродівського 

ЦНТТУМ, за роботу «У пошуках невідомого» (керівник Худик М.І.); 

            3 місце 



- Грабар  Ольгу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комарнівської 

МАМ Львівського району, за роботу «Космічна гостя» (керівник Грабар 

Р.Є.); 

-Дашко Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комарнівської МАМ Львівського району, за роботу «Історія створення 

космосу»  (керівник  Мисько І.І.); 

-Знак Віру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комарнівської 

МАМ Львівського району, за роботу «Сонячна родина»  (керівник  

Сех  О.Л.); 

-Жолнович Катерину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Бродівського ЦНТТУМ, за роботу «Мої космічні фантазії» (керівник 

Безпалько І.М.); 

-Кункевича Максима, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комарнівської МАМ Львівського району, за роботу «В гостях у марсіян»  

(керівник  Пеленська Г.І.); 

-Поврозника Дениса, вихованця ракетомодельного гуртка Бродівського 

ЦНТТУМ, за роботу «У відкритому космосі…» (керівник Варава Б.С.); 

-Ружила Владислава, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Буського 

ЗЗСО-гімназії ім. Є.Петрушевича Золочівського району, за роботу «Космічна 

таємничість» (керівник Гачкевич К.Ю.); 

-Сіромську Мілану, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Червоноградської 

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

-Тирик Вероніку, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ 

«Великолюбінська ДМШ» Львівського району, за роботу «Космічні 

перегони" (керівник Федина Н.Г.); 

-Хапка Миколу, вихованця гуртка виготовлення сувенірів КЗ ЦПО 

м.Самбора, за роботу «Космічні симфонії» (керівник Добош І.І.); 

-Шведу Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»    

 Комарнівської МАМ Львівського району, за роботу «Життя на невідомій 

планеті» (керівник  Вовк Л.Ю.); 

-Шоломінського Устима, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво»    

 Комарнівської МАМ Львівського району, за роботу «Дослідження 

фіолетової планети» (керівник  Вовк Л.Ю.); 

- Яйченю Вікторію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Бродівського 

ЦНТТУМ, за роботу «Такий великий Всесвіт» (керівник Худик М.І.); 

 

                       І.ІІ. Декоративно-прикладне мистецтво 

           1 місце 

-Дмитрик Андріану та Карп’як Вікторію, вихованок гуртка початкового 

технічного моделювання Дрогобицького БНТТУМ, за роботу «Гості-

інопланетяни» (керівник Мосевич Р.Ю.); 

-Кобеля Андрія, вихованця гуртка  «Технічний дизайн» КЗ «ЦПО 

м.Самбора», за роботу «Марсохід» (керівник Сушинський В.Й.); 

          2 місце 



-Гринів Єлизавету, вихованку гуртка «Умілі руки» Дрогобицького БНТТУМ, 

за роботу «Чарівний космос» (керівник  Децик Г.Г.);  

-Лютого Дем’яна, вихованця гуртка «Диво-ручки» Новороздільського 

БДЮТ. за роботу «Космік Сяйвович з планети Переробляндія» (керівник 

Гарбич Н.Є.); 

          3 місце 

-Новікова Максима, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комарнівської МАМ Львівського району, за роботу «Космічна станція» 

(керівник Вовк Л.Ю.); 

-Почапську Валентину, вихованку гуртка початкового технічного 

моделювання Золочівського ЦПО, за панно «Космос» (керівник Рем Г.М.);  

-Тимчулу Андріану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комарнівської МАМ Львівського району, за роботу «Космічний годинник» 

(керівник  Пеленська М.А.); 

-Чернецького Максима, вихованця гуртка паперопластики КЗ «ЦПО 

м.Самбора», за роботу «НЛО» (керівник Данилів М.І.); 

 

                        І.ІІІ. Література, журналістика 

         2 місце 

-Демків Анастасію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів  КЗ «ЦПО 

м.Самбора», за вірш «У вирії думок» (керівник Добош Г.І.); 

        3 місце 

-Підкорчевного Данила, вихованця гуртка початкового технічного 

моделювання Золочівського ЦПО, за вірш «Мрія» (керівник Сапелюк Г.М.);  

  

                       І.ІУ. Комп’ютерна графіка  

         2 місце 

-Сергеєву Єлизавету, вихованку гуртка обчислювальної техніки Стрийської 

СЮТ, за роботу «Космос» (керівник Борщ І.Я); 

-Семенюк Ярину, вихованку гуртка «Театр мод «Backstag», за роботу 

(керівник Малиновська В.Т.); 

        3 місце 

-Гурську Юліану, вихованку гуртка обчислювальної техніки Стрийської 

СЮТ, за роботу «Планети» (керівник Кунічак Я.Б.); 

-Форостину Уляну, вихованку гуртка обчислювальної техніки Стрийської 

СЮТ, за роботу «Місяць» (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 



-Зозулю Олега, учня 11 класу Буського ЗЗСО-гімназії імені Є.Петрушевича 

Золочівського району, за роботу «Втілення космічних фантазій» (керівник 

Гачкевич К.Ю.); 

-Оліферчук Софію, вихованку гуртка арт-студії «Колорит» КЗ «ЦДЮТ 

Кам’янка-Бузької міської ради», за роботу «Космічний акваріум» (керівник 

Литвин А.С.); 

-Пеленя Павла, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ 

«Великолюбінська ДМШ» Львівського району, за роботу «Планета 

повітряних кульок" (керівник Федина Н.Г.); 

-Савчин Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Буського 

БДЮТ Золочівського району, за роботу «Підкорення Всесвіту» (керівник 

Гачкевич К.Ю.); 

-Стахів Юстину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ 

«Великолюбінська ДМШ» Львівського району, за роботу «Володарка 

планети піратів" (керівник Федина Н.Г.); 

         2 місце 

- Денис Лілію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комарнівської 

МАМ Львівського району, за роботу «Таємничий космос»  (керівник  Грабар 

Є.І.); 

-Кузів Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комарнівської 

МАМ Львівського району, за роботу «Космічний простір»  (керівник  Грабар 

Є.І.); 

-Люшненко Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Бродівського 

ЦНТТУМ, за роботу «Космічні пригоди» (керівник Шуст Р.М.); 

       3 місце 

-Денеку Максима, вихованця художньої студії «Барви» ЦДТ «Веселка» 

Франківського району м.Львова, за роботу «Космічне дупло» (керівник 

Куземко Н.М.); 

- Заваринську Сніжану, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комар-

нівської МАМ Львівського району, за роботу «Мрійники»  (керівник  Грабар 

Є.І.); 

-Серну Олесю, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ 

«Великолюбінська ДМШ» Львівського району, за роботу «Космічна казка" 

(керівник Федина Н.Г.); 

-Сех Людмилу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комарнівської 

МАМ Львівського району, за роботу «Місяць мандрівник»  (керівник  

Сех  О.Л.); 

 

                         ІІ.ІІ. Декоративно-прикладне мистецтво 

           1 місце 

- вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» Комарнівської МАМ 

Львівського району, за роботу «Вітражний розпис. Космос»» (керівник Гев 

О.М.); 

       2 місце 



-вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» Комарнівської МАМ 

Львівського району, за роботу «Паперова тунель» (керівник Гев О.М.); 

 

                         ІІ.ІІІ. Література, журналістика 

       1 місце 

- Микитишин Ярину, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ Червоноградського району, за роботу «Біологічні та медичні 

дослідження у космосі» (керівник Черешневський О.М.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Рема  Михайла, вихованця гуртка технічного моделювання Золочівського  

ЦПО, за фантастичне оповідання «Шукач» (керівник Сапелюк Г.М.); 

      2 місце 

-Мікуланінець Єлизавету, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ Червоноградського району, за роботу «Паралельний Всесвіт» 

(керівник Черешневський О.М.); 

- Микитишин Ярину, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ Червоноградського району, за вірш «Марс» (керівник Черешневський 

О.М.); 

     3 місце 

-Колянко Вікторію, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ Червоноградського району, за роботу «Сергій Корольов – «король 

космосу» (керівник Черешневський О.М.); 

-Сольвар Анастасію, вихованку гуртка «Юний журналіст» Сокальського 

БДЮТ Червоноградського району, за роботу «Дослідження на Венері» 

(керівник Черешневський О.М.) 

 

                        ІІ.І У. Комп’ютерна графіка   

        1 місце 

-Курчик Анну, вихованку гуртка «Комп’ютерна графіка» КЗ «ЦПО 

м.Самбора», за роботу «Космічні горизонти» (керівник Сушинський В.Й.); 

       2 місце 

-Лоїк Олену, вихованку гуртка «Театр мод «Backstag», за роботу (керівник 

Малиновська В.Т.); 

 

  

 

 

         В.о.директора                                                               С.А.Опенько 
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