
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від   20.01.2022р.         № 38 

 

Про підсумки проведення  

ІІ  загальноміського Фестивалю-конкурсу 

«Сад зимових фігур» 

 

 На виконання наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради від 24.11.2021р. № 616 «Про проведення ІІ  загальноміського  

Фестивалю-конкурсу «Сад зимових фігур» заклади освіти Івано-Франківської 

міської територіальної громади упродовж 20 грудня 2021 року - 20 січня 2022 

року брали участь у ІІ загальноміському конкурсі «Сад зимових фігур» 

поблизу скверу «Руській трійці» на вул. Лесі Українки.  

Фестиваль проводився з метою належного відзначення Новорічно-

Різдвяних свят, виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, 

сприяння розкриттю її творчого потенціалу, збереження українських 

національних традицій щодо відзначення Новорічно-Різдвяних свят, а також  

створення святкової атмосфери для мешканців та гостей м. Івано-

Франківська.  

Участь у Фестивалі брало 60 закладів освіти Івано-Франківської міської 

територіальної громади (41 ЗЗСО, 9 ЗПО, 8 ЗПТО, 2 ЗДО). Усі учасники 

сумлінно підготувались до участі у Фестивалі, виготовили оригінальні фігури 

чи фотозони на новорічно-рідздвяну тематику відповідно до умов 

проведення конкурсу.  

Учні Ліцею № 7 (директор Оксана Румак, заст. директора Катерина 

Арсенич) підготували й провели святкову програму відкриття Фестивалю.  

 Урочисте відкриття Фестивалю-конкурсу відбулось 20.12.2021р. за 

участі заступника директора Департаменту освіти та науки Інни 

Брюховецької, яка подякувала усім учасникам за участь та творчий підхід до 

виготовлення зимових фігур та фотозон, та представників засобів масової 

інформації місцевих телерадіокомпаній, які у телерепортажах висвітлювали 

даний Фестиваль. 

  Члени журі відповідально поставились до оцінювання робіт і 

відмітили сумлінне ставлення вчителів, керівників творчих гуртків та учнів 

до виготовлення робіт, які стали справжньою окрасою середмістя та 

візитівкою новорічно-різдвяних святкувань під час зимових канікул. 

 Беручи до уваги викладене вище, 



НАКАЗУЮ 

1. Визнати переможцями ІІ загальноміського  конкурсу «Сад зимових 

фігур»: 

І місце: - Ліцей № 24 /колективна робота «Ангел» дівчат 10 класів, керівники 

Л. Соколан, К. Сізьоміна, І. Рудик/; 

- Ліцей № 3 /робота «Різдвяне дерево побажань» Гуменяк Єви,  

Маргарити (5-В кл.) та Мерседес (2-Бкл.), керівник Н. Буяк/ ; 

- Новорічна композиція колективу ЗДО №34 «Незабудка». 

ІІ місце: - Ліцей № 13 /робота «Новорічний годинник» учнів 9-в кл.  

Захара Амброзяка та Ростислава Білецького, керівник І. Чупріна/; 

-  ПШ «Пасічнянська» /композицію дерев’яних ялинок виготовили  

Я. Максимців, О. Небор, Н. Парфан/; 

- Крихівецький ліцей /фігура «Щасливі разом» учнів Таїсії Копітчук (9-Бкл.) 

та Владислава Чевгуза (9-А кл.), керівники: М. Стрембіцька, Р. Галуга/; 

ІІІ місце: - Ліцей ім.  Івана Пулюя /колективна робота «Рукавичка»  

учнів 11 кл. Анни Юречко, Віктора Пасакама, Віри Дзьоби, керівник І. 

Чайковська/;   

-  Ліцей №11 / «Ялинка, олень»», родина Федоряк, Г. Совтисік/; 

- Радчанський ліцей /робота учня 11 кл. Юрія Олійника «Сніговик», керівник 

В. Гарасимович/. 

2. Затвердити інформацію про підсумки проведення ІІ  загальноміського  

Фестивалю-конкурсу «Сад зимових фігур» (додаток 1) та кошторис проведення 

Фестивалю (додаток 2). 

3. Нагородити переможців  Фестивалю-конкурсу Грамотами Департаменту 

освіти та науки  та грошовими  сертифікатами згідно з кошторисом. 

4. Нагородити Грамотою  Департаменту освіти та науки: 

4.1. Ліцей № 15 /колективна робота «Хата новорічного тигра», керівники Л. 

Кузьмак, О. Лугова/ як такий, що отримав «приз глядацьких симпатій». 

4.2. Авторів сценарію та ведучих свята: 

- Оксану Румак, директора Ліцею № 7; 

- Катерину Арсенич, заступника директора Ліцею № 7; 

- Ярину Тарас, ученицю 11 кл., ведучу церемонії відкриття Фестивалю; 

- Світлану Пономаренко, 11 кл., ведучу церемонії відкриття Фестивалю. 

5. Керівникам закладів освіти оголосити подяку усім учасникам Фестивалю. 

6.  Головному бухгалтеру ЦБ Департаменту освіти та науки Л.Харенко 

виділити кошти на нагородження переможців Фестивалю згідно з затвердженим 

кошторисом.  

 7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки І. Брюховецьку. 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки       Ігор МАКСИМЧУК 

І.Валько 

53-56-65 



Додаток 1 до наказу 

Департаменту освіти та науки 

від  20.01.2021р. № 38 

 

Інформація 

про підсумки проведення ІІ  загальноміського  Фестивалю-конкурсу 

«Сад зимових фігур» 

 

На виконання наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради від 24.11.2021р. № 616 «Про проведення ІІ  загальноміського  

Фестивалю-конкурсу «Сад зимових фігур» заклади освіти Івано-Франківської 

міської територіальної громади упродовж 20 грудня 2021 року - 20 січня 2022 

року брали участь у ІІ загальноміському конкурсі «Сад зимових фігур» 

поблизу скверу «Руській трійці» на вул. Лесі Українки.  

Фестиваль проводився з метою належного відзначення Новорічно-

Різдвяних свят, виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, 

сприяння розкриттю її творчого потенціалу, збереження українських 

національних традицій щодо відзначення Новорічно-Різдвяних свят, а також  

створення святкової атмосфери для мешканців та гостей м. Івано-

Франківська.  

Для участі у Фестивалі було представлено понад 60  тематичних фігур 

та фотозон, виготовлених представниками 60 закладів освіти Івано-

Франківської міської територіальної громади (41 ЗЗСО, 9 ЗПО, 8 ЗПТО, 2 

ЗДО). Зокрема участь у Фестивалі брали: 

 -  41 ЗЗСО: Ліцей ім. Миколи Сабата /фігуру «Ангел» виготовили 

вчителі В. Гащак, С. Мельник/; 

 - Ліцей ім.  Івана Пулюя /колективна робота «Рукавичка» учнів 11 кл. 

Анни Юречко, Віктора Пасакама, Віри Дзьоби, керівник І. Чайковська/;   

- Ліцей ім. Романа Шухевича /робота учениці 4 кл. Єлизавети Качурак 

«Рік Тигра», керівник Г. Житар/; 

- Ліцей №1 /колективна робота учнів 7-Г кл. «Ангел на місяці», 

керівник: В. Гасяк/; 

- Ліцей № 2 /колективна робота «Рік Тигра – рік здоров’я і добробуту, 

керівник Б. Белегай/; 

- Ліцей № 3 /«Різдвяне дерево побажань» виготовили Гуменяк Єва, 

Маргарита (5-В кл.) та Мерседес (2-Бкл.), керівник Н. Буяк/; 

- Ліцей № 4 /«Карпатський мольфар» фігуру виготовив Ю. Лужний/; 

- Ліцей № 5 /робота учниці 6 кл. Ірини Жовтюк «Різдвяний сніговик», 

керівник К. Кучірка/; 

- Ліцей № 6 ім. Івана Ревчука /робота «Новорічний сніговик», 

керівники Н. Глушко, У. Семенів/; 



- Ліцей № 7 /фігуру «Місяць» виготовили вчителі В. Гащак, С. 

Мельник/; 

-  ПШ №9 /колективна робота вихованців гуртка «Умільчики», 

керівник О. Федик/; 

-  ПШ ім. Софії Русової  /«Новорічна куля» вготовили Остап та Богдан 

Вербні, керівники О. Коваленко-Грабко, О. Федик/; 

- Ліцей №10 /колективна робота «Казковий заєць» учнів 7-В кл. 

Арсенаа Березняка, 8-Б кл. Станіслава Куценка, 8-Г кл. Саніслава Юрківа,  9-

В кл. Вікторії Горощак та 9-Д кл.  Діани Мацапури, керівники І. Біляк, Н. 

Олійник, О. Фатюк/; 

-  Ліцей №11 / «Ялинка, олень»», родина Федоряк, Г. Совтисік/; 

- Ліцей №12 ім. Івана Франка /колективна робота «Зимовий білий 

сніговик», керівники М. Макогін, В. Мрічко/; 

- Ліцей № 13 /робота «Новорічний годинник» учнів 9-в кл. Захара 

Амброзяка та Ростислава Білецького, керівник І. Чупріна/; 

- Ліцей № 15 /колективна робота «Хата новорічного тигра», керівники 

Л. Кузьмак, О. Лугова/; 

- Ліцей № 16 /робота «Ангел та святий Миколай» учнів Юліана –  

Дриндака, 7 кл., та Анни Гавриш , 9 кл., керівники: Н. Бахмат, І. Тхорик/;  

- Ліцей № 17 /колективна робота «Ялинка» учнів 9 класів, керівник Л. 

Литкан/; 

- Ліцей № 18 /колективна робота «Новорічний потяг», керівники Н. 

Товста, М. Приймич/; 

- Ліцей № 19 /Різдвяний ангел» учня 10 кл. Дмитра  Мосійчука, 

керівник В. Курус/; 

-  Ліцей № 20 /колективна робота «Сніговики», керівники: Г. Танчак, І. 

Смоляк/;   

- Ліцей № 21 ім. Євгена Коновальця  /«Новорічна ялинка», керівники: 

А. Головань, У. Бельмега, Я. Гринчук/; 

- Ліцей № 22 /«Колядники», керівники: Х. Дувірак, Е. Семанишин/;  

- Ліцей № 23 ім. Романа Гурика /колективна робота учнів 9 класів, 

керівник М.Гуменюк»/; 

- Ліцей № 24 /колективна робота «Ангел» дівчат 10 класів, керівники Л. 

Соколан, К. Сізьоміна, І. Рудик/; 

- Ліцей № 25 /робота учня 9-В кл. «Сніговик», керівники О.Гудзій, Б. 

Фешовець/; 

-  ПШ «Пасічнянська» /композиція дерев’яних ялинок виготовили Я.  

Максимців, О. Небор, Н. Парфан/; 

- Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола /композицію «Олені-олені» виконала  

Ксенія Дудишин, керівник Н. Дудишин/; 

- Братковецький ліцей /робота «Новорічна феєрія» учнів 8 кл. Наталії  



Пінчук та 10 кл. Наталії Андрусяк, керівники: О.Сисак, Б.Микитюк/; 

-  Вовчинецька гімназія /«Різдвяна ялинка», керівник Г. Андросюк/; 

- Крихівецький ліцей /фігура /фігура «Щасливі разом» учнів Таїсії 

Копітчук (9-Бкл.) та Владислава Чевгуза (9-А кл.), керівники: М. 

Стрембіцька, Р. Галуга/»/; 

- Микитинецький ліцей («Різдвяний ангел», колективна робота,  

керівники: М.Олексин, О.Різник); 

-  Угорницький ліцей («Різдво», Владислав Яцюк, Іван Циганюк, учні 

11 кл., керівник: І. Тхорик); 

-  Підлузька гімназія /фігуру «Сніговичок» виготовив учень  9 класу 

Іван Савлюк, керівник Р. Пушко/; 

- Підпечерівський ліцей /робота «Ялинка» учнів 9 кл. Соломії 

Петросаняк, Марія Дзибик, керівники І. Пшепінда, Т. Малик/; 

-  Радчанський ліцей /робота учня 11 кл. Юрія Олійника «Сніговик», 

керівник В. Гарасимович/; 

- Тисменичанський ліцей /робота «Улюблені герої з мультиків» 

вихованців гуртка образотворчого мистецтва, керівник О. Глек/; 

-  Хриплинська гімназія /робота учениці 9 кл. Кири Худояр «Різдвяний 

олень», керівник Р. Бецала/; 

- Черніївський ліцей /робота «В очікуванні дива» учнів 8-11 класів, 

керівник І. Данилюк/; 

- Спеціальна школа /роботи учнів 7 кл. Анастасії Сабецької, 

Владислава Луціва «Сніговик», керівник Т. Аюрова та «Сніжинка» учнів 5 

кл. Аліни Найдич та Ірини Лисак, керівники: Н. Андрусяк, М. Провальна/; 

9 ЗПО: МДЮПЦ /колективна робота «Пластова ялинка» вихованців 

гуртка «Мольфари», керівник Б. Кирста/, , КУТ, ЦОІ,  

- МАНУМ /робота «Генетичний код нації» виготовили Авеліна  

Семанишин та Ірма Трач під керівництвом Н. Буяк/;  

- ЦПВ ім. Степана Бандери композицію «Сад зимових фігур»    

виготовила керівник гуртка Шпортюк Ганна Василівна; 

- МЦДЮТ /«Ялинки» виготовили працівники закладу І. Волинська,  

директор, Н. Мельничук, заступник директора з навчальної роботи, Р. 

Гринюк, художник оформлювач, М. Губа, П. Дзундза, В. Дурбак, робітники 

по обслуговуванню, заступник директора з адміністративно-господарської 

частини, Н. Олексів, керівник студії образотворчого мистецтва/. 

Також новорічні фотозони, які були розміщені у «Саду зимових фігур»,  

виготовили педагоги МЦНТТУМ,  МЦДЮТ, МДЕС, КУТ, ІФЦТКУМ, ЦОІ. 

8 ЗПТО виготовили фігури чи фотозони: ВПУ № 13 /«Сніговик», 

виготовили Андрій Сербин та Іларіолн Пігур, керівник З. Павлишин/, 

ВПУСОТ /колективну роботу «Зимова пані» виготовили Б. Гундяк, Г. 

Мельник/, ПЛАТіБ, ПБЛ, ППЛ, ЦПТО № 1, ВПУ № 21, ВХПУ №3. 



2 ЗДО: №34 Незабудка», № 36 «Віночок». 

Усі учасники сумлінно підготувались до участі у Фестивалі й творчо 

підійшли до виготовлення авторських оригінальних фігур чи фотозони на 

новорічно-рідздвяну тематику відповідно до умов проведення конкурсу.  

Урочисте відкриття Фестивалю-конкурсу відбулось 20.12.2021р. за 

участі заступника директора Департаменту освіти та науки Інни 

Брюховецької, яка подякувала усім учасникам за участь та творчий підхід до 

виготовлення зимових фігур та фотозон, та представників засобів масової 

інформації місцевих телерадіокомпаній, які у телерепортажах висвітлювали 

даний Фестиваль. 

Авторами сценарію святкової урочистої  програми відкриття 

Фестивалю та ведучими були педагоги та учні Ліцею № 7 (директор Оксана 

Румак, заступник директора Катерина Арсенич).  

 Члени журі відповідально поставились до оцінювання робіт і відмітили 

сумлінне ставлення вчителів, керівників творчих гуртків та учнів до 

виготовлення робіт, які стали справжньою окрасою середмістя та візитівкою 

новорічно-різдвяних святкувань. На фоні майстерно виготовлених 

тематичних фотозон упродовж грудня-січня систематично проводились 

різноманітні масові концертно-розважальні заходи, ігри, забави, І 

загальноміський Фестиваль автентичної коляди тощо.  

Члени журі рекомендували окремо відзначити призом глядацьких  

симпатій майстерно виготовлену стилізовану фігуру колективу Ліцею №15 

«Хата новорічного тигра», керівники Л. Кузьмак, О. Лугова, яка символізує 

прийдешній 2022 рік.  

Цікавими й оригінальними були також колективна робота  Ліцею                

№ 2 «Рік Тигра – рік здоров’я і добробуту», керівник Б. Белегай, робота «Рік 

Тигра» учениці 4 кл. Ліцею ім. Романа Шухевича Єлизавети Качурак, 

керівник Г. Житар, «Новорічна феєрія» учнів 8 кл. Наталії Пінчук та 10 кл. 

Наталії Андрусяк, керівники: О.Сисак, Б.Микитюк із Братковецького ліцею, 

композицію «Сад зимових фігур», яку виготовила керівник гуртка ЦПВ ім. 

Степана Бандери Шпортюк Ганна Василівна, роботи вихованців Спеціальної 

школи Анастасії Сабецької, Владислава Луціва «Сніговик», керівник Т. 

Аюрова та «Сніжинка» учнів 5 кл. Аліни Найдич та Ірини Лисак, керівники: 

Н. Андрусяк, М. Провальна, робота «Дерево бажань», яку виготовили 

педагоги ЗДО № 36 «Віночок», робота «Зимова пані», яку виготовили Б. 

Гундяк, Г. Мельник із ВПУ СОТ. 

Глибокий філософський зміст мала робота «Генетичний код нації», яку 

виготовила вихованки МАНУМ Авеліна Семанишин та Ірма Трач під 

керівництвом Н. Буяк.  



Великою популярністю користувались фотозони, виготовлені силами 

педагогів та здобувачів освіти МДЕС, ВХПУ №3, ЦПТО №1, ВПУ №21, 

ППЛ. 

Беручи до уваги викладене вище, члени журі рекомендували визнати 

переможцями та нагородити їх Грамотами Департаменту освіти та науки: 

І місце: - Ліцей № 24 /колективна робота «Ангел» дівчат 10 класів, 

керівники Л. Соколан, К. Сізьоміна, І. Рудик/; 

- Ліцей № 3 /робота «Різдвяне дерево побажань» Гуменяк Єви,  

Маргарити (5-В кл.) та Мерседес (2-Бкл.), керівник Н. Буяк/ ; 

- Новорічна композиція колективу ЗДО №34 «Незабудка». 

ІІ місце: - Ліцей № 13 /робота «Новорічний годинник» учнів 9-в кл.  

Захара Амброзяка та Ростислава Білецького, керівник І. Чупріна/; 

-  ПШ «Пасічнянська» /композицію дерев’яних ялинок виготовили  

Я. Максимців, О. Небор, Н. Парфан/; 

- Крихівецький ліцей /фігура «Щасливі разом» учнів Таїсії Копітчук (9-

Бкл.) та Владислава Чевгуза (9-А кл.), керівники: М. Стрембіцька, Р. Галуга/; 

ІІІ місце: - Ліцей ім.  Івана Пулюя /колективна робота «Рукавичка»  

учнів 11 кл. Анни Юречко, Віктора Пасакама, Віри Дзьоби, керівник І. 

Чайковська/;   

-  Ліцей №11 / «Ялинка, олень»», родина Федоряк, Г. Совтисік/; 

- Радчанський ліцей /робота учня 11 кл. Юрія Олійника «Сніговик», 

керівник В. Гарасимович/. 

 

 

Заступник директора  

Департаменту освіти та науки   Інна БРЮХОВЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до наказу  

Департаменту освіти та науки  

від  20.01.2022р. № 38 

 

 

Кошторис витрат  

нагородження переможців ІІ  загальноміського  Фестивалю-конкурсу 

«Сад зимових фігур» 

 

№  

з/п 

Кошторис витрат Сума коштів 

1 Нагородження учасників, які посіли І місце 3 х 2000,00 грн. 6000,00 грн.  

2 Нагородження учасників, які посіли ІІмісце 3 х 1000,00 грн. 3000,00 грн. 

3 Нагородження учасників, які посіли ІІІ місце 3 х 500,00 грн. 1500,00 грн. 

Загалом: 10500,00 грн. 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки        Ігор МАКСИМЧУК 

 

 

Заступник директора 

Департаменту освіти та науки         Інна Брюховецька 

 

 

Головний бухгалтер           Людмила Харенко 

 

 

 

 

 


