
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від       26.05.2022 р.          №  206 

 

Про підсумки проведення  

IІ-го загальноміського відкритого  

вокального конкурсу «Пісенний вернісаж»  

(дистанційний формат) 

 

На виконання наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради від 20.04.2022 р. № 164  «Про проведення IІ-го загальноміського 

відкритого вокального конкурсу «Пісенний вернісаж» закладів освіти 

(дистанційний формат)»  на базі Івано-Франківського міського центру  дитячої 

та юнацької творчості (директор Ірина Волинська) проведено IІ-ий 

загальноміський  відкритий вокальний конкурс «Пісенний вернісаж» серед 

здобувачів освіти закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-

технічної освіти та інших навчальних закладів. 

 Конкурс проводився з метою підтримки та розвитку вокального мистецтва, 

популяризації сучасної української пісні, виховання високої духовності та 

культури в молодіжному середовищі та з нагоди відзначення Міжнародного 

Дня захисту дітей.  

 Учасники конкурсу в цілому дотримувались затверджених вимог Умов 

проведення конкурсу.  

За результатами IІ-го загальноміського відкритого вокального конкурсу 

«Пісенний вернісаж» та на підставі протоколів журі  

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Погодити інформаційну довідку за підсумками проведення ІІ-го 

загальноміського  відкритого вокального конкурсу «Пісенний вернісаж» який 

проводився у дистанційному форматі (додаток 1). 

2. Нагородити дипломами Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради переможців ІІ-го загальноміського відкритого вокального 

конкурсу «Пісенний вернісаж» (додаток 2).  

3. Визнати учасників вокального конкурсу, які не отримали призових місць, 

Дипломантами конкурсу та нагородити е-дипломами відповідного зразка                       

(додаток 3).  

4. Нагородити  подяками Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради педагогів, які підготували переможців та учасників, членів журі та 

організаторів ІІ-го загальноміського  відкритого вокального конкурсу 

«Пісенний вернісаж» (додаток 4). 

5. Директору Івано-Франківського МЦДЮТ   І.Волинській: 



5.1. Забезпечити розміщення інформації про підсумки вокального 

конкурсу на офіційній сторінці Фейсбук Департаменту освіти та 

науки, ІФМЦДЮТ та інших ЗМІ. 

5.2. Нагородити подякою Департаменту освіти та науки членів 

оргкомітету ІФМЦДЮТ за належну підготовку та організацію 

проведення вокального конкурсу. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ольгу Шендрик. 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови - 

директор Департаменту освіти та науки   Вікторія ДРОТЯНКО 

 

 

 

 

 

 

 

О.Шендрик 

І.Валько 

53-56-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до наказу  

Департаменту освіти та 

науки  

від   26.05.2022 р. № 206 

 

Інформаційна довідка 

про підсумки проведення ІІ-го загальноміського відкритого вокального 

конкурсу «Пісенний вернісаж» (дистанційний формат)   

 

Департаментом освіти та науки спільно з Івано-Франківським міським 

центром дитячої та юнацької творчості, кафедрою естрадно-вокального 

мистецтва Університету Короля Данила з 01 травня до 01 червня 2022 року 

було організовано та проведено ІІ-ий загальноміський  відкритий вокальний 

конкурс «Пісенний вернісаж» (дистанційний формат). 

Вокальний конкурс проводився з метою підтримки та розвитку вокального 

мистецтва, популяризації сучасної української пісні та кращих зразків світового 

мистецтва, сприяння творчій активності дітей та молоді, виховання високої 

духовності та культури в молодіжному середовищі, збереження можливості 

спілкування, обміну досвідом та встановлення творчих контактів. 

У конкурсі взяла участь учнівська молодь не лише освітніх закладів, а й 

вокальних студій інших форм власності. На думку організаторів відкритість 

конкурсу сприятиме подальшому творчому розвитку талановитих дітей, 

вдосконаленню фахової майстерності як вихованців, так і їх педагогів, обміну  

досвідом, ознайомленню з авторськими напрацюваннями.  

 Позитивним фактором є те, що не зважаючи на складну ситуацію в країні, 

пов’язану із воєнним станом, діти та молодь, під керівництвом їх педагогів, 

охоче взяли участь у ІІ-му загальноміському  відкритому вокальному конкурсі 

«Пісенний вернісаж», адже таке вокальне суперництво дає можливість не лише 

зміцнити впевненість в собі, а й націлитися на творчу конкуренцію, впевнено 

змагатися з іншими учасниками і спрямувати свою роботу на постановку і 

досягнення нових вершин у вокальному мистецтві.  

 Участь у конкурсі  взяли представники  31 закладу освіти, серед яких: 

- 29 закладів освіти Івано-Франківської міської ради,  

- 2 заклади освіти Івано-Франківської обласної ради. 

Загалом було представлено 55 конкурсних творів, з них:    

у номінації «Світовий хіт»  

- 3 твори (середня вікова категорія),  

- 9 творів (старша вікова категорія); 

у номінації «Українська популярна музика»  

- 26 творів (середня вікова категорія),  

- 17 творів (старша вікова категорія) відповідно. 

У середній  віковій категорії (12-14 років) взяли участь 27 учасників  

У старшій віковій категорії (15-17 років) взяли участь 24 учасники. 

За рішенням журі конкурсу із 51 учасника, переможцями визнано 12 учасників,  

 «Відзнаку членів журі» отримали 15 учасників. 



Традиційно у дистанційному Конкурсі брали участь учні Івано-

Франківських ліцеїв  № 1, 2, 3, 6 ім. Івана Ревчука, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 

21 ім. Євгена Коновальця,  22, «Католицький ліцей святого Василія Великого», 

де педагоги - професіонали  своєї справи старанно готують переможців та 

учасників вокальних конкурсів різних рівнів: Савчук Н.М., Мельник І.В., 

Бучинська Н.Я, Шиптур Т.В., Побережник Р.Г.,   Ференц Г.І., Чорній Л.Ю., 

Красій Р.З., Медвідь І.С., Шрейдер Г.Р., Петришин Н.О., Лучин Л.В. 

Від закладів позашкільної освіти досягнення своїх вихованців 

презентували керівники гуртків ІФМЦДЮТ та  вокальної студії «Акорд» при 

народному домі с.Крихівці Івано-Франківської міської ради. 

В процесі дистанційного оцінювання відеоматеріалів конкурсантів, члени 

журі відзначили відповідальне ставлення та належний рівень виконавської 

майстерності учасників. Варто відзначити індивідуальний підхід усіх учасників 

у виборі сценічного образу та репертуару, музичні композиції відзначились 

високим рівнем майстерності, складністю, оригінальністю.  

За результатами прийому заявок всього було надіслано 59 

відеоматеріалів, з них 8 не зареєстровано, оскільки учасники виконували 

конкурсну пісню під фонограму «+», що категорично забороняється на 

вокальному Конкурсі. 

Загальні недоліки наданих відеороликів: невиконання Умов підбору 

якісних фонограм та відеозйомки. У середній віковій категорії 14 

відеоматеріалів з 31 було відзнято у вертикальному положенні, що суперечило 

Умовам Конкурсу. 

Слід також звернути увагу, що у багатьох учасників були допущені 

недоліки при оформленні заявки згідно вимог Конкурсу. 

ІІ-ий загальноміський відкритий вокальний конкурс «Пісенний вернісаж» 

показав важливість проведення вокальних конкурсів, навіть у надзвичайних 

умовах  воєнного стану, що дає можливість виявляти талановиту молодь, 

творчо її підтримувати, залучати до заходів різних рівнів. 

Нижче у таблиці подано перелік освітніх закладів та їх педагогів, які 

брали участь у ІІ-му загальноміському відкритому вокальному конкурсі 

«Пісенний вернісаж» (дистанційний формат) 

 

№ 
Назва навчального закладу  

Педагоги, керівники, які підготували учасників 

к-ть 

педагогів 

к-ть 

дітей 

Заклади загальної середньої освіти 

1.  
Ліцей № 1 Івано -Франківської міської ради 

Учитель: Савчук Ніна Миколаївна 
1 1 

2.  
Ліцей № 2 Івано -Франківської міської ради 

Учитель:Мельник Ігор Васильовач 
1 1 

3.  
Ліцей № 3 Івано -Франківської міської ради 

Учитель: Бучинська Наталія Яківна 
1 1 

4.  

Ліцей № 6 ім. Івана Ревчука Івано -Франківської міської 

ради 

Учитель: Шиптур Тетяна Василівна 

1 1 

5.  Ліцей № 7 Івано -Франківської міської ради 1 1 



Учитель: Ференц Галина Іванівна 

6.  
Ліцей № 10  Івано -Франківської міської ради 

Учитель:  Дзера Христина Ігорівна  
1 1 

7.  
Ліцей № 11  Івано -Франківської міської ради  

Учитель: Чорній Леся Юліянівна 
1 1 

8.  
Ліцей № 13 Івано-Франківської міської ради 

Учитель: Красій Руслана Зіновіївна 
1 1 

9.  
Ліцей № 15 Івано-Франківської міської ради 

Учитель: Побережник Руслан Георгійович 
1 1 

10.  
Ліцей № 16 Івано-Франківської міської ради 

Учитель: Кіндрацька Яніна Юріївна 
1 1 

11.  
Ліцей № 18 Івано-Франківської міської ради 

Учитель: Медвідь Ігор Степанович 
1 1 

12.  
Ліцей № 19 Івано-Франківської міської ради 

Учитель:Сенюк Юлія Віталіївна 
1 1 

13.  

Ліцей № 21 ім. Євгена Коновальця Івано-Франківської 

міської ради 

Учитель: Шрейдер Ганна Романівна 

1 3 

14.  
Ліцей № 22 Івано -Франківської міської ради 

Учитель: Петришин Наталія Олександрівна 
1 1 

15.  

Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей 

святого Василія Великого» 

Учитель: Лучин Людмила Василівна 

1 3 

16.  
Крихівецький ліцей Івано-Франківської міської ради 

Учитель:Галуга-Мединська Анастасія Петрівна 
1 1 

17.  
Угорницький ліцей Івано-Франківської міської ради 

Учитель:Сирник Христина Вікторівна 
1 1 

18.  
Микитинецький ліцей Івано-Франківської міської ради 

Учитель: Перегіняк Зоряна Андріївна 
1 1 

19.  
Братковецький ліцей Івано-Франківської міської ради 

Учитель: Бідочко Мирослава Миколаївна 
1 1 

20.  
Черніївський ліцей Івано-Франківської міської ради 

Учитель: Кушнір Ганна Сергіївна 
1 1 

21.  
Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міської ради 

Учитель:Ференц Галина Іванівна 
1 1 

22.  
Драгомирчанська гімназія Івано-Франківської міської ради 

Учитель: Василюк Андрій Антонович 
1 1 

23.  
Хриплинська гімназія Івано-Франківської міської ради 

Учитель: Собко Дарія Дмитрівна 
1 1 

24.  

Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат  

Івано-Франківської обласної ради 

Керівник художньої самодіяльності: 

Грицук Галина Анатоліївна 

1 3 

25.  

Івано-Франківський фізико-технічний ліцей  

Івано-Франківської обласної ради 

Керівник:Базовський Сергій Володимирович 

1  13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови - 

директор Департаменту освіти та науки   Вікторія ДРОТЯНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійно-технічної освіти 

26.  
Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей 

Керівник: Майхрович Руслан Михайлович 
1 1 

27.  

Центр професійно-технічної освіти №1 м.Івано-

Франківська 

Керівник: Івасюк Ольга Онуфріївна 

1 1 

28.  

Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного 

транспорту і будівництва 

Керівник: Івасюк Ярослав Васильович 

1 1 

29.  

ДПТНЗ « Івано-Франківське вище професійне училище 

сервісного обслуговування техніки» 

Керівник:  Романовський Ярема Ярославович 

1 2 

30.  
Вище професійне училище №21 м.Івано-Франківська  

Керівник:  Яковишин Василь Йосипович 
1 1 

Заклади позашкільної освіти 

31.  

Івано-Франківський міський центр дитячої та юнацької 

творчості відділ «Школа мистецтв» 

Керівник гуртка: Петришин Наталія Олександрівна 

1 1 

32.  

Вокальна студія «Акорд» при народному домі с.Крихівці 

Івано-Франківської міської ради 

Керівник: Громоляк Лілія Дмитрівна 

1 1 

Всього:       32 заклади, 31 педагог, 51 учасник 31 51 



Додаток 3 до наказу  

Департаменту освіти та 

науки  

від   26.05.2022 р. № 206 
 

Список переможців 

ІІ-го загальноміського відкритого вокального конкурсу  

«Пісенний вернісаж» (дистанційний формат)   

 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА КАТЕГОРІЯ (12-14 років) 

Лауреат І ступеня 

 Онофрійчук Вікторія, учениця Ліцею №16 Івано-Франківської міської 

ради, учитель: Яніна Кіндрацька, номінація: «Українська популярна музика» 

 

Лауреат ІІ ступеня 

 Савчук Яна, учениця Ліцею №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської 

міської ради, учитель: Тетяна Шиптур, номінація: «Українська популярна 

музика» 

 Школьна Богдана, учениця Ліцею №10 Івано-Франківської міської ради, 

учитель: Христина Дзера, номінація: «Українська популярна музика» 

 

Лауреат ІІІ ступеня 

 Левицька Анна, учениця Івано-Франківського академічного ліцею-

інтернату  Івано-Франківської обласної ради, учитель: Галина Грицук, 

номінація: «Українська популярна музика» 

 Слобода Дмитро, вихованець гуртка вокального мистецтва «Камертон» 

Івано-Франківського Міського центру дитячої та юнацької творчості, керівник 

гуртка: Наталія Петришин, номінація: «Українська популярна музика» 

 Рибак Тетяна, учениця Івано-Франківського приватного ліцею 

«Католицький ліцей святого Василія Великого», учитель:  Людмила Лучин, 

номінація: «Українська популярна музика» 

 

Відзнака члена журі 

 Королюк Віра, учениця Ліцею №19 Івано-Франківської міської ради, 

учитель: Юлія Сенюк, номінація: «Українська популярна музика» 

 Коперська Владислава, учениця Черніївського ліцею Івано-

Франківської міської ради, учитель: Ганна Кушнір, номінація: «Українська 

популярна музика» 

 Ламага Мар`яна, учениця Микитинецького ліцею Івано-Франківської 

міської ради, учитель: Зоряна Перегіняк, номінація: «Українська популярна 

музика» 
 Лупійчук Андріана, учениця Ліцею №16 Івано-Франківської міської 

ради, учитель: Ігор Медвідь, номінація: «Українська популярна музика» 

 Оленчук Яна, учениця Івано-Франківського приватного ліцею 

«Католицький ліцей святого Василія Великого», учитель: Людмила Лучин, 

номінація: «Українська популярна музика» 



 Слобода Дмитро, учень Ліцею №22 Івано-Франківської міської ради, 
учитель: Наталія Петришин, номінація: «Українська популярна музика» 

 Стефінів Іван, учень Крихівецького ліцею Івано-Франківської міської 

ради, учитель:Анастасія Галуга-Мединська, номінація: «Українська популярна 

музика» 

 

СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ (15-17 років) 

 

ГРАН-ПРІ 

 Даниш Дарина, учениця Івано-Франківського приватного ліцею 

«Католицький ліцей святого Василія Великого», учитель:  Людмила Лучин, 

номінація: «Українська популярна музика» 

 

Лауреат І ступеня 

 Івасів Юлія, учениця Угорницького ліцею Івано-Франківської міської 

ради, учитель: Христина Сирник, номінація: «Світовий хіт» 

 

Лауреат IІ ступеня 

 Лакіза Вероніка, учениця Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-

інтернату Івано-Франківської обласної ради, керівник: Сергій Базовський, 

номінація: «Українська популярна музика» 

 Гриценко Нікіта, учень Ліцею №1 Івано-Франківської міської ради,         

 учитель: Ніна Савчук, номінація: «Українська популярна музика» 

 

Лауреат IІІ ступеня 

 Безпятюк Анна, учениця Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-

інтернату Івано-Франківської обласної ради, керівник: Сергій Базовський, 

номінація: «Українська популярна музика» 

 Гуцуляк Руслана, учениця Центру професійно-технічної освіти №1 м. 

Івано-Франківська, керівник Ольга Івасюк, номінація: «Українська популярна 

музика» 

 Дідушко Сергій, учень Івано-Франківського академічного ліцею-

інтернату  Івано-Франківської обласної ради, керівник: Галина Грицук, 

номінація: «Світовий хіт» 

Відзнака членів журі 

 Гаврилюк Віталій, студент ДПТНЗ «Івано-Франківське вище професійне 

училище сервісного обслуговування техніки», керівник гуртка:Ярема 

Романовський, номінація: «Українська популярна музика» 

 Василишин Софія, учениця Івано-Франківського академічного ліцею-

інтернату  Івано-Франківської обласної ради, керівник:Галина Грицук, 

номінація: «Світовий хіт» 

 Мельничук Назарій, учень Івано-Франківського професійного ліцею 

автомобільного транспорту і будівництва, керівник:  Ярослав Івасюк, номінація: 

«Українська популярна музика» 



 Лучин Вікторія, учениця Ліцею №3 Івано-Франківської міської ради, 

учитель: Наталія Бучинська, номінація: «Світовий хіт» 

 Куфлюк Вероніка, учениця Ліцею №2 Івано-Франківської міської ради, 

учитель: Ігор Мельник, номінація: «Українська популярна музика» 

 Палійчук Анастасія, учениця Івано-Франківського фізико-технічного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради, керівник: Сергій Базовський, 

номінація: «Українська популярна музика» 

 Попадинець Марина, учениця Івано-Франківського фізико-технічного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради, керівник: Сергій Базовський, 

номінація: «Світовий хіт» 

 Тихонюк Андрій, учень Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-

інтернату Івано-Франківської обласної ради, керівник: Сергій Базовський, 

номінація: «Українська популярна музика» 

 

 

 

 

Заступник міського голови - 

директор Департаменту освіти та науки   Вікторія ДРОТЯНКО 

 
 


