Олександр Петрів назвав переможцем кожного із сотні
учасників конкурсу «Олімпійська писанка»

21 квітня у Львівському державному університеті фізичної культури нагородили переможців IV-го
творчого конкурсу «Олімпійська писанка». На цю подію з’їхалися 34 найкращі митці із 5-ти
областей України.
[

nbsp]
Організатори: культурно-мистецький відділ ЛДУФК та громадська організація «Школа Великих
українців». Партнери: Управління молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради, Студентська рада
Львова, GOODzyk production, об’єднання «Самопоміч». Підтримку проекту здійснював Роман
Швед, депутат Львівської обласної ради. Пригощали КФ «Ярич», ТМ «Biscotti». Розваги дарував
відпочинковий парк «Дитяча планета», мандрівку – екскурсійний тур «Чудо-поїзд».

У церемонії нагородження взяли участь представники суддівської колегії: Олександр Петрів,
олімпійський чемпіон з кульової стрільби на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року; Марія Янко,
художниця, писанкарка, майстер народної творчості, член Національної спілки народних майстрів
України; Олена Падовська, кандидат наук з мистецтвознавства, доцент кафедри олімпійської освіти
ЛДУФК; Михайло Бондар, керівник об’єднання народних майстрів та художників-аматорів при
ЛДОЦ народної творчості і культурно-освітньої роботи.
«Мені сподобалися всі роботи. Я побачив спорт і прагнення до миру та добра, – зазначив
олімпійський чемпіон Олександр Петрів, – Кожен із сотні учасників є переможцем».

На святі було презентовано промо-ролик конкурсу, який підготував медіа-партнер «GOODzyk
production» (озвучення Ірини Гузенко, старшого викладача кафедри гуманітарних дисциплін).

Справжню динаміку спорту, яку відобразили у роботах конкурсанти, гості побачили під час
церемонії нагородження. На сцені виступали учасники Театру спорту ЛДУФК (керівники Аліна та
Михайло Сениці) – лауреати міжнародних, всеукраїнських фестивалів та конкурсів зі спортивної
акробатики, художньої гімнастики, циркового мистецтва. А також танцювальні колективи
«ArtDance» та «Браво» – переможці міжнародних і всеукраїнських конкурсів (керівник Ірина
Заремба).

Робота «Олімпійське тріо» Наталії Карабін, учениці Золочівського Центру дитячої та юнацької
творчості (керівник гуртка – Оксана Кирилова), перевершила очікування колегії журі. Але у
скарбничці конкурсу багато чудових витворів, які згодом можна буде переглянути в електронному
каталозі.

… У 2016 році відбудеться ювілейний конкурс. Одного із переможців запросимо у колегію журі.
Наживо створюватимуться спортивні писанки у додатковому майстер-класі. Переможець отримає
п’ять тисяч гривень. Вірю, що п’ять олімпійських кілець, які символізують єдність усіх континентів
будуть міцно триматися в руках ангела миру. Адже кожна мрія дарує світанок, а світанок – новий
день і цілує безмежний серпанок усіх людей.
Іванна Литвинець, керівник проекту
культурно-мистецький відділ

ПРОТОКОЛ
підсумків творчого конкурсу «Олімпійська писанка-2015»
м. Львів, 17.04.2015 р.

РОБОТИ НА СПРАВЖНЬОМУ ЯЙЦІ: ТРАДИЦІЙНІ І НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ


(ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 6-12 РОКІВ)

І місце: Богдан Чепелюк (12 років), Золочівський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник
гуртка – Оксана Кирилова. Львівська обл. Творча робота «Олімпійська сила духу».
ІІ місце: Максим Бенець (8 років), СЗШ І-ІІІ ст. № 78 м. Львова. Творча робота «Радість
перемоги».
ІІІ місце: Роксолана Фреїк (11 років), Мала академія народних ремесел м. Галич, керівник гуртка –
Зоряна Кружинська. Івано-Франківська обл. Творча робота «Гімнастика».
 (ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 13-18 РОКІВ)
І місце: Наталія Карабін (16 років), Золочівський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник
гуртка – Оксана Кирилова. Львівська обл. Творча робота «Олімпійське тріо».
ІІ місце: Тетяна Бурак (14 років), Золочівський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник
гуртка – Оксана Кирилова. Львівська обл. Творча робота «Вище, дальше, швидше».
ІІІ місце: Кіра Савченко (14 років), Луцька спеціалізована школа №1 I-III ступенів. Волинська обл.
Творча робота "Олімпійська писанка".
 КОМПОЗИЦІЇ
І місце: Аліна Ганущак (14 років), Мала академія народних ремесел м. Галич, керівник гуртка –
Марія Онофришин. Івано-Франківська обл. Робота «Оберіг олімпійцям».
ІІ місце: Наталія Куцоконь (14 років), Мала академія народних ремесел м. Галич, керівник гуртка
– Марія Онофришин. Івано-Франківська обл. Робота «Перемога».
ІІІ місце: Ірина Кошів (14 років), ЗОШ с. Гірне, Дитяча академія мистецтв с. Братківці.
Стрийський район, Львівська обл. Робота «Вінок переможців».
РОБОТИ З БІСЕРУ ТА ПРИРОДНІХ МАТЕРІАЛІВ
 (ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 6-12 РОКІВ)
І місце: Станіслав Сиротюк (11 років), Лисятицька дитяча школа мистецтв, викладач – Тетяна
Куртиняк. Стрийський район, Львівська обл. Робота «Вічний вогонь».
ІІ місце: Степан Флюркевич (10 років), Лисятицька дитяча школа мистецтв, викладач – Тетяна
Куртиняк. Стрийський район, Львівська обл. Робота «Рух – це життя».
ІІІ місце: Аня Бурчин (10 років), Лисятицька дитяча школа мистецтв, викладач – Тетяна
Куртиняк. Стрийський район, Львівська обл. Робота «Веселка».
 (ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 13-18 РОКІВ)
І місце: Соломія Калинів (15 років), Сколівська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Сколівський район,
Львівська обл. Робота «Спорт – посол миру».
ІІ місце: Наталія Сулик (16 років), Станківська СЗОШ І-ІІІ ст. Стрийський район, Львівська обл.
Робота «Олімпійська писанка».
ІІІ місце: Роман Гадуп’як (13 років), Лапаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівський район, Львівська
обл. Робота «Олімпійська писанка».
РОБОТИ, МАЛЬОВАНІ ФАРБАМИ НА ДЕРЕВ’ЯНІЙ ОСНОВІ
 (ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 6-12 РОКІВ)
І місце: Марія Саманюк (10 років), Ланчинський центр дитячої та юнацької творчості.
Надвірнянський район, Івано-Франківська обл. Робота «Олімпійська писанка».
ІІ місце: Роман Пирожок (8 років), СЗШ І-ІІІ ст. № 78 м. Львова. Робота «Перемога».
ІІІ місце: Роман Перчак (11 років), Свалявська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3. Закарпатська

обл. Робота «Вогонь надії».
 (ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 13-18 РОКІВ)
І місце: Михайло Полончик (13 років), Свалявська гімназія Свалявської районної ради
Закарпатської області. Робота «Олімпійське дерево».
ІІ місце: Уляна Гаман (16 років), Ямельницька ЗОШ І-ІІ ст. Сколівський район, Львівська обл.
Робота «Карпатська перлина».
ІІІ місце: Мар'яна Андрушко (13 років), Ланчинський центр дитячої та юнацької творчості.
Надвірнянський район, Івано-Франківська обл. Робота "Олімпійська писанка".
ПАПЕРОПЛАСТИКА
 (ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 6-12 РОКІВ)
І місце: Юрій Гірняк (10 років), ССЗШ №93 м. Львова. Робота "Українська олімпійська писанка".
ІІ місце: Микита Лях (8 років), СЗШ І-ІІІ ст. № 78 м. Львова. Робота «Величний спорт».
ІІІ місце: Юлія Ковальчук (10 років), Ланчинський центр дитячої та юнацької творчості.
Надвірнянський район, Івано-Франківська обл. Робота "Олімпійська писанка".
 (ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 13-18 РОКІВ)
І місце: Софія Крадецька (13 років), НВК ім. В. Симоненка м. Львова. Робота «Здоровий спосіб
життя і мир в Україні».
ІІ місце: Мар'яна Бойко (16 років), Орівська ЗОШ І-ІІІ ст. Сколівський район, Львівська обл.
Робота «Олімпійська надія України».
ІІІ місце: Вікторія Левко (16 років), Дусинська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської районної ради
Закарпатської області. Робота «Олімпійська писанка».
НОМІНАЦІЇ
«Оригінальність основи і техніки»: Романа Гряділь (14 років), ЗОШ с. Довголука, Дитяча
школа мистецтв с. Братківці. Стрийський район, Львівська обл. Робота «Кубок переможця».
«Оригінальність матеріалу»: Христина Дем'янчук (9 років), Ланчинський центр дитячої та
юнацької творчості. Надвірнянський район, Івано-Франківська обл. Робота «Олімпійська писанка».
«Оригінальність техніки»: Марія Сукмановська (15 років), Центр дитячої та юнацької творчості
м. Золочів, керівник арт-гуртка «Палітра» Галина Гевко. Львівська обл. Робота «Олімпійська
писанка».
«Поетичний зміст»: Любов Лоїк з сином Богданчиком (27 років), м. Львів. Робота «Великодня
радість».
«Наймолодший учасник»: Михайлик Виноградський (5 років), ДНЗ №135 «Святого Миколая» м.
Львова. Робота «Україна – переможець!»
«Креативність і знання олімпійської античності»: Оксана Благута (19 років), м. Дрогобич.
Львівська національна академія мистецтв. Робота «Олімпійська писанка».
«Графічний авторський дизайн»: Аліна Кривоносенко (20 років), м. Миколаїв. Миколаївська
обл. Львівська національна академія мистецтв. Робота «Олімпійська писанка».

Колегія журі конкурсу:
Олександр Петрів,
олімпійський чемпіон з кульової стрільби на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року
Марія Янко,
художниця, писанкарка, майстер народної творчості, член Національної спілки народних майстрів
України

Олена Падовська,
кандидат наук з мистецтвознавства, доцент кафедри олімпійської освіти ЛДУФК
Роксолана Шафран, проректор з науково-педагогічної роботи Львівської національної академії
мистецтв, доцент кафедри історії і теорії мистецтва
Михайло Бондар, керівник об’єднання народних майстрів та художників-аматорів при
Львівському державному обласному центрі народної творчості і культурно-освітньої роботи.
Керівник проекту конкурсу Іванна Литвинець
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