
                                 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

від  24.01.2022 р.                                                                   №45 

 

Про підсумки проведення 

ІІ Регіонального онлайн-конкурсу 

«Мереживо родинних колядок» 

 

  Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської  від 29.12.2021р. №719 «Про проведення ІІ Регіонального онлайн-

конкурсу родинних колядок закладів освіти міста», з метою збереження звичаїв 

та обрядів, залучення родин здобувачів освіти до участі в національно-

релігійних святах, забезпечення змістовного дозвілля, популяризації 

українських колядок, за підсумками проведення конкурсу та відповідно до 

рішення журі конкурсу від  21.01.2022р. (додаток 1) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможцями ІІ Регіонального онлайн-конкурсу родинних 

колядок закладів освіти міста та нагородити грамотами Департаменту 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради родинні колективи 

закладів освіти (додаток 2). 

2. За активну участь у ІІ Регіональному конкурсі «Мереживо родинних 

колядок», оригінальне представлення українських різдвяних традицій, 

колядок  нагородити грамотами Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради родини закладів освіти міста (додаток 3). 

3. Відзначити високий рівень організації й проведення конкурсу та 

нагородити Подяками Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради членів  оргкомітету,  журі конкурсу (додаток 4). 

  3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

           

 

Директор Департаменту освіти та науки                       Ігор МАКСИМЧУК 

 

 
 

 

Т.Кириченко 

 

 

 



                                                                                        Додаток 1 

                                                                              до наказу Департаменту 

                                                                              освіти та науки 

                                                                              від 24.01.2022 р. № 45 

 

                                      

                                               Інформація  

   про  підсумки проведення ІІ Регіонального онлайн-конкурсу 

«Мереживо родинних колядок» 

   

З метою збереження звичаїв та обрядів українського народу, залучення 

родин здобувачів освіти до участі у загальноміських фольклорно-

етнографічних заходах, національно-релігійних святах, забезпечення 

змістовного дозвілля, популяризації українських колядок з 01 по 20 січня 2022 

року Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

проведено ІІ регіональний онлайн-конкурс родинних колядок вихованців, 

педагогів закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-

технічної освіти. Заявки та відеоматеріали для участі в Конкурсі подавалися в 

Івано-Франківський Центр освітніх інновацій з 01 по 10 січня 2022р. та 

розміщувалися для  голосування на YouTube-каналі ЦОІ-ІФ. Голосування 

тривало з 11 по 20 січня 2022р. 

У Конкурсі взяло участь 67 родинних колективів. Заклади освіти міста 

представили на Конкурс оригінальні та цікаві відеоматеріали колядок, 

щедрівок, віншувань у номінаціях: «Фольклорно – етнографічне дійство», 

«Вокально-хорове мистецтво». Два і більше родинних колективи представили 

Ліцеї №7, №11, №13, ДНЗ №17, Центр освітніх інновацій Івано-Франківської 

міської ради. 

На підставі оцінювання відеоматеріалів учасників Конкурсу членами журі 

та кількості голосів за уподобання відеороликів на YouTube-каналі ЦОІ-ІФ 

визначено 34 переможці, які набрали найбільшу кількість балів за результатами 

Конкурсу (Додаток 2). При оцінюванні бралися до уваги високий рівень 

виконавської майстерності, автентичний репертуар регіону, оригінальність 

художніх виступів, використання засобів музичної виразності,  сценічний одяг, 

вокально-хорове виконання, голоси шанувальників. Оцінювання виконання 

колядки членами журі здійснювалося за 20-бальною шкалою, а кожних десять 

уподобань на YouTube-каналі дорівнювали 1 балу. Середнє арифметичне балів 

визначило переможців, які будуть нагороджені  грамотами Департаменту освіти 

та науки Івано-Франківської міської ради, подарунками. Найкращі родинні 

колективи буде нагороджено Подяками міського голови міста Івано-

Франківська. 

  

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                    Ігор Максимчук 

 

 

 



 

   Додаток 2 до наказу 

 Департаменту освіти та науки  

                                                                                 від 24.01.2022 р. № 45 

 

Список переможців 

ІІ регіонального онлайн-конкурсу «Мереживо родинних колядок» 

І місце 

1. Родина Губернатів (Ліцей №1 Івано-Франківської міської ради) 

2. Родинний гурт Назаруків «Перевесло» (Ліцей №5 Івано-Франківської міської ради) 

3. Родина Цібіїв (МЦДЮТ Івано-Франківської міської ради) 

4. Сімейний квартет Бачинських (Ліцей №23 Івано-Франківської міської ради) 

5. Родина Войтовичів (Ліцей №18 Івано-Франківської міської ради) 

6. Родинний гурт Кандюків «Дністрові дзвони» (Центр освітніх інновацій) 

Родина Микитюків - переможець у номінації «Фольклорно-етнографічне дійство».  

ІІ місце 

1. Родина Кучмеїв. Городницька гімназія Городенківського району  

2. Родинний дует «Колєжанки» (Ліцей №13, Ліцей  ім. І.Пулюя) 

3. Родина Феденчуків (ВХПУ №3 Івано-Франківської міської ради) 

4. Родина Борищаків (Драгомирчанська гімназія Івано-Франківської міської ради) 

5. Родина Тарасів (Ліцей №7 Івано-Франківської міської ради) 

6. Родина Даріїв (Ліцей №13 Івано-Франківської міської ради)  

7. Родина Коханів, Озарків (ДНЗ №17 Івано-Франківської міської ради) 

8. Родина Шевченків (Ліцей №7 Івано-Франківської міської ради) 

9. Тріо Мархалевичів 

10.  Родина Яцківих (Крихівецький ліцей Івано-Франківської міської ради) 

11.  Родинний ансамбль Хом’яків (Угорницький ліцей Івано-Франківської міської ради)  

ІІІ місце 

1.  Родина Пинило (Ліцей №4 Івано-Франківської міської ради) 

2. Родина Глуханюків (Ліцей №1 Івано-Франківської міської ради) 

3. Родина Савин (ДНЗ № 17 Івано-Франківської міської ради) 

4. Родина Томин (Ліцей №7 Івано-Франківської міської ради) 

5. Родина Єрмакових (Ліцей №20 Івано-Франківської міської ради) 

6. Родина Струків (Центр освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради) 

7. Тріо Шрейдер (Ліцей №21 Івано-Франківської міської ради) 

8. Родина Соровецьких (Ліцей №19 Івано-Франківської міської ради) 

9. Родина Міхнеїв (Початкова школа ім.Софії Русової) 

10.  Родина Бойків (Ліцей №11 Івано-Франківської міської ради) 

11.  Родина Губернатів (Ліцей ім.В.Чорновола Івано-Франківської міської ради) 

12.  Родинний дует Слободянюків (Ліцей №24 Івано-Франківської міської ради) 

13.  Родина Сидорів 

14.  Родинний колектив Яковішаків, Зеленюків і Шимчуків (Березівський ліцей) 

15.  Родина Рожаків (Ліцей №1 Івано-Франківської міської ради) 

16.  Родини Гончаруків, Пилипчуків. 

     

Директор Департаменту освіти та науки                             Ігор Максимчук 



Додаток 3 до наказу 

 Департаменту освіти та науки  

                                                                                 від 24.01.2022 р. № 45 

 

Список учасників 

ІІ регіонального онлайн-конкурсу «Мереживо родинних колядок», 

яких буде нагороджено Грамотами Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради 

 

1.  Колядницький гурт Ліцею №25 Івано-Франківської міської ради 

2. Родина Поглодів (Ліцей №7 Івано-Франківської міської ради) 

3. Сімейний ансамбль родини Василиків «Оберіг» 

4. Родинний дует «Батьківська любов» 

5. Родина Дівничів (Ліцей №7 Івано-Франківської міської ради) 

6. Родина Овчаренків 

7. Родина Фартушних (Ліцей №10 Івано-Франківської міської ради)  

8. Колядницький гурт Ліцею №1, керівник - Галина Глушко 

9.  Колядницький гурт Ліцею №11 Івано-Франківської міської ради, 

керівники – Оксана Побідинська, Леся Чорній 

10.  Колядницький гурт Центру освітніх інновацій Івано-Франківської 

міської ради, керівник – Віктор Струк 

11.  Колядницький гурт Ліцею №6 Івано-Франківської міської ради 

12.  Колядницький гурт ПШ №26 Івано-Франківської міської ради  

13.  Вихованець Ліцею №23 Івано-Франківської міської ради Роман Струк 

14. Вихованка ДНЗ №27 Івано-Франківської міської ради Софія Калитчук 

15. Вихованка Ліцею №7 Івано-Франківської міської ради Софія 

Богославець  

16. Вихованка ДНЗ №17 Івано-Франківської міської ради Моссула Злата 

17.  Дитячий колядницький гурт Центру освітніх інновацій Івано-

Франківської міської ради, керівник – Мар’яна Ганчак 

18.  Колядницький гурт студентів Івано-Франківської національної 

медичної академії 

19.  Колядницький гурт ДНЗ №6 Івано-Франківської міської ради, 

керівник – Юлія Максимів 

20.  Колядницький гурт ЗДО «Первісток», керівники – Людмила Поліщук, 

Оксана Головата 

21.  Колядницький гурт Коломийського ліцею №9. 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                             Ігор Максимчук 

 



Додаток 4 до наказу 

 Департаменту освіти та науки  

                                                                                 від 24.01.2022 р. №45 

 

Список оргкомітету та членів журі 

ІІ регіонального онлайн-конкурсу «Мереживо родинних колядок» 

 

1. Маріанна Смаль, заступниця директора Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради; 

2. Василь Ревчук, начальник позашкільної освіти Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради; 

3. Ірина Микитюк, консультантка ЦПРПП; 

4. Марія Починок, директорка ЦОІ-ІФ; 

5. Ганна Власійчук, директорка Будинку вчителя; 

6.Ірина Волинська, директорка МЦДЮТ;  

7. Марія Хоменець, заступниця директора Підпечерівського ліцею; 

8. Зоряна Обух, заступниця директора ВХПУ №3; 

9.Ігор Медвідь, учитель музичного мистецтва Ліцею №18; 

10.Тетяна Шиптур, вчитель музичного мистецтва Ліцею №6 ім.І.Ревчука; 

11. Світлана Лугова, Центр освітніх інновацій; 

12.Віктор Струк, музичний керівник ЦОІ-ІФ. 

 

Директор Департаменту освіти та науки                             Ігор Максимчук 

 


