
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З 

 

21.02.2022 р. Львів                № 02-01/01/38 

 

Про підсумки проведення обласного 

конкурсу юних літераторів Львівщини 

«Весняний легіт» ім. Зоряни Гладкої  

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації від 15.12.2021 № 02-01/01/515 з 01.01.2022 року до 31.01.2022 

року проведено обласний конкурс юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» 

ім. Зоряни Гладкої (далі – конкурс). 

Конкурс відбувся у два етапи: І (заочний) – з 1.101.2022 року до 31.01.2022 року 

та ІІ (онлайн) етап – 12.02.2022 року. На конкурс подали роботи 75 учнів з  

7 районів області: Золочівського (6), Самбірського (5), Дрогобицького (5), 

Стрийського (12), Червоноградського (13), Яворівського (2), Львівського (2),  

м. Львова (30). 

У ІІ (онлайн) етапі конкурсу взяли участь 37 учасників. Роботи конкурсантів 

розподілили на три вікові категорії: 11-9 класи, 8-7 класи, 6-5 класи.  

Журі конкурсу відзначило, що цього року у прозових доробках багато 

сюжетності, є непогані спроби філософських роздумів, фантастики. Твори на 

історичну тематику містять цікаві деталі. 

У конкурсі взяли участь вихованці літературних студій «Галиця» (КЗ ЛОР 

«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»), «На горищі»  

(ЦДЮТ МЖК-1 Сихівського району м. Львова), «Джерельце» (Львівська обласна 

бібліотека для дітей) та «Росинка» (КЗ ЦПО м. Самбора).  

На підставі підсумкових матеріалів протоколів журі конкурсу  

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями обласного конкурсу юних літераторів Львівщини 

«Весняний легіт» ім. Зоряни Гладкої таких учнів: 

І місце: 

Содомору Орисю, ученицю 5 класу ліцею №51 імені Івана Франка м. Львова; 

Горбань Дарину, ученицю 6 класу ліцею №93 Львівської міської ради, вихованку 

літературної студії «Галиця»; 

Хвесько Олену, ученицю 7 класу ліцею №51 імені Івана Франка м. Львова; 

Лозинського Данила, учня 8 класу ліцею ім. В. Симоненка Львівської міської ради; 

Костецького Матвія, учня 9 класу ліцею «Личаківський» м. Львова, вихованця 

літературної студії «Галиця»; 
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Федорчука Романа, учня 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату, вихованця літературної студії «Галиця»; 

Білецького Олега, учня 11 класу ЛУГГ імені Олени Степанів, вихованця 

літературної студії «Джерельце». 

ІІ місце: 

Аджар Асію, ученицю 5 класу школи «Живе слово» м. Львова, вихованку 

літературної студії «Галиця»; 

Андрикевич Аліну, ученицю 6 класу Самбірської гімназії, вихованку гуртка-студії 

юних поетів «Росинка» м. Самбора Самбірського району; 

Довгун Вероніку, ученицю 6 класу Самбірської гімназії, вихованку гуртка-студії 

юних поетів «Росинка» м. Самбора Самбірського району ; 

Квашу Анну, ученицю 7 класу Бориславської ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Дрогобицького 

району; 

Мацигін Вікторію, ученицю 7 класу Самбірської гімназії, вихованку гуртка-студії 

юних поетів «Росинка» м. Самбора Самбірського району; 

Калинюк Юлію, ученицю 8 класу Бродівського ЗСШ №2 Золочівського району; 

Максимів Софію, ученицю 8 класу ЗСШ №90 м. Львова, вихованку літературної 

студії «На горищі»; 

Патрайко Вероніку, ученицю 8 класу ЗСШ №90 м. Львова, вихованку літературної  

студії «На горищі»; 

Долішну Марію, ученицю 9 класу Городоцького ЗЗСО  №3 І-ІІІ ступенів імені 

Героя України Івана Бльока Львівського району; 

Щельову Юлію, ученицю 9 класу Червоноградського НВК №10 Червоноградського 

району; 

Кухарчук Андріану, ученицю 10 класу Демнянського ЗЗСО І-ІІІ ст. Стрийського 

району; 

Соболя Марка, учня 10 класу гімназії «Престиж» м. Львова, вихованця літературної  

студії «Галиця»; 

Корольчук Владиславу, ученицю 11 класу Східницького ЗЗСО І-ІІІ рівнів 

Східницької селищної ради Дрогобицького району; 

Лазорко Софію, ученицю 11 класу ЗСШ №77 м. Львова, вихованку літературної  

студія «Галиця»; 

Ледахівського Віталія, учня 11 класу Бродівського ЗСШ №2 Золочівського району. 

ІІІ місце: 

Зарецьку Маргариту, ученицю 5 класу школи «Школа вільних та небайдужих» м. 

Львова; 

Семенюк Вікторію, ученицю 5 класу ліцею №81 ім. П. Сагайдачного м. Львова, 

вихованку літературної студії «Галиця»; 

Прозор Вероніку, ученицю 6 класу Самбірської гімназії, вихованку гуртка-студії 

юних поетів «Росинка» м. Самбора Самбірського району; 

Маковську Діану, ученицю 7 класу Стрийської ЗСШ №7 Стрийського району; 

Орищенко Поліну, ученицю 7 класу Стрийської ЗСШ №7 Стрийського району; 

Ганайчук Анастасію, ученицю 8 класу Червоноградського «НВК-СЗШ І-ІІ ст.-

колегіум» №3 Червоноградського району;  

Ніроду Юліану, ученицю 8 класу Бориславської ЗСШ І-ІІІ ступенів №3 

Дрогобицького району; 



 3 

Підбережника Олеся, учня 8 класу Львівської правничої гімназії; 

Ковальчук Катерину, ученицю 9 класу Бродівського ЗСШ №2 Золочівського 

району; 

Томчука Даниїла, учня 9 класу ЗСШ №42 м. Львова; 

Блюмгарт Анну, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської 

ради; 

Бундзу Мирославу, ученицю 10 класу Сокальської ЗСШ №5 Червоноградського 

району; 

Сірську Марію, ученицю 10 класу ліцею №21 Львівської міської ради, вихованку 

літературної студії «Галиця»; 

Баранкевич Вероніку, ученицю 11 класу Жидачівського ЗЗСО І-ІІІ ступеня №2 

Стрийського району. 

 

2. Нагородити дипломами департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації призерів, переможців (І-ІІІ м.) та учасників обласного 

конкурсу юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» ім. Зоряни Гладкої. 

3. Скерувати до участі у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України Білецького Олега, учня  

11 класу Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів, 

вихованця літературної студії «Джерельце». 

4. Керівникам органів управління освітою територіальних громад області 

інформувати керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти про 

підсумки обласного конкурсу юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» ім. 

Зоряни Гладкої.  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації І. Сислюк. 

 

 

 

 Директор          Олег ПАСКА 
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