
 

                                                                                                  

                                              ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

                                    ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

                             КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

                       «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ       

                                           ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ» 

                                        

                                                                     НАКАЗ 

 

          

від 15.09.2022 р.                                                                                         № 27 
 

 

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 2022 рік, затвердженого 

департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації та згідно листа 

Українського державного центру позашкільної освіти від 24.05.2022 р. № 05-10, у 

вересні 2022 року проведено обласну виставку-конкурс декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» в онлай-форматі. 

        На розгляд журі надіслано документацію та фото  173 творчих робіт учнів та 

вихованців закладів  позашкільної освіти міст і районів області, а саме: 

Бориславського, Бродівського, Буського, Винниківського, Журавнівського, 

Кам’янка-Бузького, Миколаївського, Мостиського, Новороздільського, 

Перемишлянського, Пустомитівського, Сколівського, Сокальського, Стрийського, 

Червоноградського, Яворівського будинків та центрів дитячої та юнацької творчості; 

Бродівського ЦНТТУМ,  Дрогобицького БНТТУМ,  Золочівського ЦПО, КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ», Стрийської, Сокальської, Червоноградської станцій юних техніків;  

КЗ «Великолюбінська ДМШ».   

      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 таких учнів: 

               І місце 

-Булик Марію, вихованку гуртка ужиткового мистецтва «Перевесло» БДЮТ   



 м.Винники, за вишиту сорочку (керівник Куш О.С.); 

-Зраду Олега, вихованця гуртка «Диво-ручки» Новороздільського БДЮТ, за витинанку 

«Молитвами збережемо Україну» (керівник Гарбич Н.С.); 

-колектив вихованок гуртка «Художня вишивка» Стрийського БДЮТ, за роботу 

«Карта України» (керівник Маркус І.В.); 

-Купріянчука Юрія, вихованця гуртка паперопластики Журавнівського БДЮТ, за   

 витинанку «Козак» (керівник Бінякова Л.В.); 

-Мурянку Анастасію, вихованку гуртка бісероплетіння  ЦДЮТ м.Борислава, за  

 котильони «Захисники Вітчизни» (керівник Куличик О.А.); 

-Пастущин Марту, вихованку гуртка бісероплетіння Стрийського БДЮТ, за роботу 

«Стрічковий гердан» (керівник Гук О.В.); 

-Рихву Наталю, вихованку гуртка бісерування «Намистинка» КЗ «ЦДЮТ    

 Кам’янка-Бузької міської ради», за гердан «Прикарпатські зірки» (керівник   

 Осіпчук Л.В.); 

-Садов’як Софію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Великолюбінської   

 ДМШ, за малюнок «Мрії» (керівник Федина Н.Г.); 

-Терешко Софію, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», за роботу 

«Одинока квітка» (керівник Крушельницька М.Г.); 

-Тотомир Катерину, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва  

 Яворівського ЦДЮТ, за роботу «Український вінок» (керівник Тотомир Г.І.); 

-Шекеряк Вероніку, вихованку гуртка бісероплетіння «Колорит» ЦДЮТ 

м.Перемишляни, за роботу «Гердан» (керівник Коваль О.І.); 

-Яців Софію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Стрийського БДЮТ, за вишиту 

серветку (керівник Маркус І.В.); 

                 ІІ місце 

-Білик Софію, вихованку гуртка «Народна творчість» Сокальської СЮТ, за роботу 

«Писанка» (керівник Федчун І.С.); 

-Вальків Павлину, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Бродівського ЦДЮТ, 

за вишивку «Ангел-хоронитель України» (керівник Тесля Н.Я.); 

-Вашківа Романа, вихованця гуртка початкового технічного моделювання    

 Червоноградської СЮТ, за роботи «Кролик» та «Підставка для серветок» (керівник   

 Гаган Н.М.); 

-Дзіндзюру Марію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Дрогобицького  

 БНТТУМ, за роботу «Берегиня» (керівник Шабан У.Л.); 

-Костко Лілію, вихованку гуртка «Веселі клаптики» Миколаївського міського БДЮТ,   

 за роботу «Чарівні лілеї» (керівник Присяжна О.М.); 

-Линіва Ростислава, вихованця студії «Майстерня чудес»  ЦДЮТ м.Борислава. за 

роботу «Декоративна настільна лампа» (керівник Гаргас Т.Ф.); 

-Микулу Богдана, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» Золочівського ЦПО,  

 за роботу «Шкатулка» (керівник Захарчук В.Р.); 

-Салиган Ірину, вихованку гуртка ужиткового мистецтва «Перевесло» БДЮТ  

 м.Винники, за ткану серветку (керівник Куш О.С.); 

-Скригу Вероніку, вихованку гуртка «Бісерне сяйво» Буського БДЮТ, за комірець 

«Барви Карпат» (керівник Турченяк О.В.); 

-Стельмах Анастасію, вихованку гуртка орігамі Стрийського БДЮТ, за роботу 



«Кусудама» (керівник Бобурчак Л.Ю.0; 

-Суровик Каріну, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Яворівського ЦДЮТ, 

за роботу «А буде син, і буде мати..» (керівник Малогловець О.М.); 

-Толочко Марію, вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів Яворівського 

ЦДЮТ, за ляльку «Яворівчанка» (керівник Кандяк Н.Б.); 

-Трілу Євгенію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Яворівського 

ЦДЮТ, за роботу «Сова Мирослава» (керівник Тотомир Г.І); 

-Шевчука Павла та Шевчука Петра, вихованців гуртка початкового технічного 

моделювання Бродівського ЦНТТУМ, за роботу «Повітряні кулі» (керівник Матвєєва 

І.М.);  

                  ІІІ місце 

-Бак Анастасію, вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів Яворівського 

ЦДЮТ, за композицію «Дерево життя» (керівник Кандяк Н.Б.); 

-Березу Христину, вихованку гуртка «Фітодизайн» Мостиського БДЮТ, за роботу 

«Віночок» (керівник Ціник З.Р.); 

-Волошина Артема, вихованця гуртка початкового технічного моделювання Сколів-

ського ЦДЮТ, за кусудаму «Квітка Перемоги» (керівник Британ Р.В.); 

-Гос Ангеліну, вихованку гуртка паперопластики Журавнівського БДЮТ, за 

витинанку «Україночка» (керівник Бінякова Л.В.); 

-Дем’яка Олега, вихованця гуртка «Майстерня подарунків» Сколівського ЦДЮТ, за 

роботу «Все буде Україна» (керівник Герман І.Я.); 

-Домінецьку Лідію, вихованку гуртка «Народні ремесла України», за гердан «Єва» 

(керівник Харитонцева О.О.); 

-Євпак Надію, вихованку гуртка початкового технічного моделювання 

Червоноградської СЮТ, за роботу «Веселка» (керівник Куса Н.В.); 

-Ілик Соломію та Чорнопиську Яну, вихованок гуртка орігамі Стрийського БДЮТ, за 

кусудаму «Троянда» (керівник Бобурчак Л.Ю.); 

-Кенцало Андріану, вихованку гуртка виготовлення сувенірів, за роботу «Сова» 

(керівник Гайдук О.А.); 

-Кінаш Соломію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Мостиського БДЮТ, за панно 

«Соняшники» (керівник Здирко Н.К.); 

-Козак Анастасію та Балабанську Єву, вихованок гуртка «Технічний дизайн» 

Стрийської СЮТ, за роботу «Герб» (керівник Подгаєцький А.Р.); 

-колектив вихованців гуртка обчислювальної техніки  Стрийської СЮТ, за патріотичні 

поробки для воїнів (керівник Борщ І.Я.); 

-Костюка Олександра, вихованця гуртка початкового технічного моделювання   

 Золочівського ЦПО, за роботу «Символи України» (керівник Сапелюк Г.М.); 

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

 роботу «Бджілка» (керівник Гарбич Н.С.); 

-Марків Вероніку, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» Бродівського   

 ЦДЮТ, за роботу «Герб України» (керівник Тетерук Л.З.); 

-Медведя Богдана, вихованця гуртка орігамі Дрогобицького БНТТУМ, за роботу «Все 

буде Україна» (керівник Щудло М.В.); 

-Микитин Неонілу, вихованку гуртка «Фольклорний» Журавнівського БДЮТ, за 

роботу «Українські солов’ї» (керівник Турчин О.М.); 



-Михайлечко Яну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Стрийського БДЮТ, за ро- 

боту «Настінний декор»(керівник Сисан О.В.); 

-Михайлюк Софію, вихованку гуртка початкового технічного моделювання 

Червоноградської СЮТ, за роботу «Петриківські мотиви» (керівник Куса Н.В.); 

-Романович Вікторію, вихованку гуртка «Художня вишивка» Сколівського ЦДЮТ, за 

роботу «Великоднє яйце» (керівник Юзефів І.Я.); 

-Семена Богдана, вихованця гуртка «Писанка» Буського БДЮТ,  

за витинанку «Бандуристе, орле сизий» (керівник Турченяк О.В.); 

-Шиян Катерину, вихованку гуртка «Розпис на склі» Дрогобицького БНТТУМ, за 

малюнок на склі «Гаївки» (керівник Сергієнко С.Б.); 
 

 

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--18 років таких учнів: 

                 І місце 

-Альбіновську Анну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Буського БДЮТ, за 

малюнок «Мольфар» (керівник  Гачкевич К.Ю.); 

-Белз Ангеліну та Левчук Надію, вихованок гуртка «Моделювання та    

 конструювання одягу» Дрогобицького БНТТУМ, за вишиту сорочку «Волошка» 

(керівник Арістова Н.Й.); 

-Березку Ольгу, вихованку гуртка ужиткового мистецтва «Перевесло» БДЮТ    

         м.Винники, за роботу «Краватка» (керівник Куш О.С.); 

       -Ковальчук Галину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Бродівського ЦДЮТ, 

        за малюнок «Моя любима Україна» (керівник Шуст Р.М.); 

       -Лесіва Владислава, вихованця гуртка «Художня обробка деревини»     

         Золочівського ЦПО, за роботу «Шкатулка» (керівник Захарчук В.Р.); 

       -Микаелян Ренату, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Стрийської СЮТ, за   

         живопис на склі «Тризуб» (керівник Подгаєцький А.Р.); 

        -Паськів Олену, вихованку гуртка виготовлення сувенірів Бродівського    

         ЦНТТУМ, за котильон «Україна» (керівник Матвєєва І.М.); 

        -Оберську Юлію, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»,     

         за роботу «Букет фіалок» (керівник Крушельницька М.Г.); 

        -Семеряк Ярину, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Яворівського ЦДЮТ, 

         за кутовий гердан (керівник Малогловець О.М.); 

        -Сухоставську Софію, вихованку гуртка «Писанка» Буського БДЮТ, за      

         комірець «Вишиванка» (керівник Турченяк О.В.); 

        -Трохимчука Макара, вихованця гуртка «Народна творчість» Сокальської   

          СЮТ, за витинанку «Повертайся живим» (керівник Федчун І.С.);      

        -Цалик Діану, вихованку гуртка художнього мистецтва «Креатив»  

         Пустомитівського ЦДЮТ, за роботу «Криза» (керівник Харитонцева О.О.); 

                         ІІ місце 

         -Антошківа Миколу, вихованця гуртка образотворчого мистецтва Новороздільського 

БДЮТ, за малюнок «Золота осінь» (керівник Кусьпісь Л.Я.); 



         -Багнюк Марту, вихованку гуртка бісероплетіння Буського БДЮТ, за набір   

          «Пояс, гердан, браслет» (керівник Тхір Н.П.); 

         - Вацяк Анастасію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Червоноградської СЮТ, 

           за малюнок «Згуртований колектив СЮТ» (керівник Хомляк В.В.); 

         -Войчишин Тетяну, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР     

         «ЛОЦНТТУМ», за роботу «Я люблю Україну» (керівник Крушельницька  

          М.Г.); 

         -Гайдейчук Анастасію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів КЗ ЛОР 

          «ЛОЦНТТУМ» , за роботу «Веселковий край» (керівник Ковальчук М.Б.); 

         -Галадій Вероніку, вихованку гуртка «Умілі руки» Мостиського БДЮТ, за роботу 

          «Нескорена» (керівник Лизуник Л.М.); 

         -Грабар Ірину, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» ЦДЮТ м.Перемишляни, за 

          роботу «Писанка» (керівник Тудай Г.М.); 

         -Дарбіняна Карена, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» Стрийської СЮТ, 

          за роботу «Пара» (керівник Кравців І.І.); 

         -Дунець Антоніну, вихованку студії дизайну «Креатив» КЗ «ЦДЮТ     

          Кам’янка-Бузької міської ради», за малюнок на склі «Ангел-охоронець»   

          (керівник Зінчук В.Т.); 

         -Коваль Уляну, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ», за роботу 

          «Килимок на крісло» (керівник Крушельницька М.Г.); 

         -Ковальчука Василя, вихованця гуртка «Народні промисли України» Бродівського 

          ЦДЮТ, за вишитий рушник (керівник Тесла Н.Я.); 

         - колектив вихованців гуртка «Повір у себе, гончарику!» КЗ ЛОР 

         «ЛОЦНТТУМ» за композицію «Весна іде» (керівник Уляницька Л.Б.);  

         -Куляк Віталіну, вихованку гуртка «Художнє в’язання» БДЮТ м.Червонограда, за 

          роботу «Українець та україночка» (керівник Нікітенко Л.І.); 

         -Кунашко Валерію, вихованку гуртка художнього мистецтва «Креатив» 

          Пустомитівського ЦДЮТ, за малюнок на склі «Берегиня» (керівник Рубан О.П.); 

         -Куневич Оксану, вихованку гуртка «Колорит» ЦТДЮ м.Перемишляни, за  

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

         -Проць Мар’яну, вихованку студії дизайну «Креатив»  КЗ «ЦДЮТ Кам’янка-Бузької 

          міської ради» , за графіку «Храм Різдва Пресвятої Богородиці» (керівник Зінчук 

          В.Т.); 

         -Рець Софію, вихованку гуртка «Фітодизайн» Сколівського ЦДЮТ, за      

          роботу «Жнива – 2022» (керівник Юзефів І.Я.); 

         -Савчин Вікторію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Буського   

          БДЮТ, за композицію «Різдво обрядове» (керівник  Гачкевич К.Ю.); 

         -Стангрет Олесю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Миколаївського 

          міського БДЮТ, за малюнки «Лелека» та «Ховрах» (керівник Пристай М.М.); 

         -Терешко Зоряну, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»,    

          за роботу «Серветка» (керівник Крушельницька М.Г.); 

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

          роботу «Котильон» (керівник Тишкевич С.І.); 

         -Шевців Анну, вихованку гуртка бісероплетіння «Колорит» ЦДЮТ м.Перемишляни, 

за роботу «Пояс» (керівник Коваль О.І.); 



                      ІІІ місце 

        -Берлінець Аліна, вихованка гуртка «Дизайн одягу» Бродівського ЦДЮТ, за роботу 

         «Ангел-охоронець» (керівник Берлінець Г.В.); 

        -Буряк Ангеліну, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР     

         «ЛОЦНТТУМ», за роботу «Міні доріжка» (керівник Крушельницька  

          М.Г.); 

        -Галів Вікторію, вихованку гуртка «Рукодільниця» Новороздільського БДЮТ, за 

         роботу «Казкова ніч» (керівник Гуменна Н.Б.); 

        -Герила Андрія, вихованця гуртка «Перлина творчості» Миколаївського міського 

         БДЮТ, за графіку «Львів.Собор св.Юра» (керівник Кучма Н.В.); 

        -Герус Юлію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» , за 

         силянку (керівник Солтис С.О.); 

        -Губаля Назарія, вихованця гуртка «Умілі руки» Стрийської СЮТ, за роботу «Дракон» 

         (керівник Білущак І.); 

        -Загоруйко Тетяну, вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів     

         Бродівського ЦНТТУМ, за роботу «З вірою у світле…» (керівник Кобилкіна   

         Н.С.);  

        -колектив вихованців гуртка «Конструювання та моделювання одягу» КЗ ЛОР 

         «ЛОЦНТТУМ» за роботу «Весна» (керівник Уляницька Л.Б.);  

        -Красницю Діану, вихованку гуртка «Художні ремесла України»  ЦДЮТ 

         м.Перемишляни, за вишиту сорочку (керівник Данилишин М.В.); 

        -Крюкову Дар’ю, вихованку гуртка виготовлення сувенірів КЗ ЛОР 

         «ЛОЦНТТУМ», за роботу «Мальовничі мрії на краю села» (керівник Ковальчук 

          М.Б.); 

        -Лопушанську  Ярину, вихованку гуртка «В’язання спицями» БДЮТ м.Червонограда, 

         за роботу «Українське село» (керівник  Герасименко О.В.); 

        -Мазур Антоніну, вихованку гуртка «Килимарство» КЗ ЛОР     

         «ЛОЦНТТУМ», за роботу «Килимок» (керівник Крушельницька М.Г.); 

        -Пішко Вікторію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» ЦДЮТ м.Борислава 

         за витинанку «Думи мої, думи мої…» (керівник Хомин К.І.); 

        -Рубан Анну та Турковид Катерину, вихованок гуртка «Фантазія» Пустомитівського 

         ЦДЮТ, за композицію «Друзі» (керівник Бакуліна Г.П.); 

        -Серену Олесю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Великолюбінської ДМШ, 

         за графіку «Вівчарик» (керівник Федина Н.Г.); 

        -Федишин Уляну, вихованку гуртка «Умілі руки» Дрогобицького БНТТУМ, за еко- 

         торбинку вишиту стрічками (керівник  Децик Г.Г.); 

        -Цимбалик Діану, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Яворівського ЦДЮТ, 

         за роботу «Монумент Незалежності» (керівник Малогловець О.М.); 

 

 

 

                          В.о.директора                                                   С.Опенько 

 

 
           


