
ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Львівської області 

 

Н А К А З 
 

 

від  20.09.2018 року                  № 100 – А                                  м.Трускавець 

 

Про  проведення XIХ дитячо-юнацького 

фестивалю мистецтв „Сурми звитяги” 

 

               Відповідно до Плану Всеукраїнських і Міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 № 12, за підтримки 

Міністерства молоді і спорту України, керуючись Положенням про XІX 

Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль «Сурми звитяги» (зі змінами), з метою 

широкого  пропагування серед дітей та юнацтва кращих зразків мистецьких творів 

патріотичного спрямування, що розкривають героїчний шлях національно-

визвольної боротьби українського народу в ХХ столітті, вивчення пісенної 

спадщини Січового Стрілецтва, Української Галицької Армії, Організації 

Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії, сучасної української 

молодіжної патріотичної пісні, що звучала під час Революції на Граніті, на 

Помаранчевому та Євромайданах та Революції Гідності, а також підтримує і 

прославляє бойовий дух наших воїнів на фронті з російським агресором 

 

н  а  к  а  з  у  ю : 

 

1.  Провести  з  15 до 25  жовтня 2018  року XІХ дитячо-юнацького  фестиваль 

мистецтв „Сурми  звитяги”  у  2 етапи: 

 І – відбірковий – у загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладах  

 міста  до 19.10.2018 року; 

 ІІ  – міський тур – у Народному домі за таким графіком: 

22.10.2018 року  о 14.00 –  у номінаціях  з образотворчого мистецтва ;                      

23.10 2018 року о 14. 00 – у номінаціях «художнє та авторське читання» 

24.10.2018 року о 14.00 – у номінаціях «солісти – вокалісти», «вокальні ансамблі»; 

2. Керуватись Положенням  про XІX Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль 

«Сурми звитяги» (зі змінами) (додаток №1). 

3. Затвердити склад оргкомітету та журі Фестивалю (додаток №2) 

4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів (Щигелю В.С., Гудзеляку Р.З., 

Умновій Г.І.) та директору БУТ (Петранівському В.Л.) забезпечити проведення 

відбіркових турів фестивалю у навчальних закладах, а також забезпечити участь 

колективів та окремих виконавців у міському турі. 

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методичним кабінетом 

Форемну І.М. 

 

        

       Начальник відділу освіти                              О.П.Лобик 

                                                                                   



                                                                      
                                                                                        Додаток №2 

                                                                                                   до наказу № 100-А 

                                                                                                     від 20.09.2018 року 

 

Склад оргкомітету 

ІХХ міського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 

 „Сурми звитяги” 

 

 

 

1. . Зубрицька Л.О. – культорганізатор БУТ; 

2. .Плита І.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ № 1 

3. .Болюк Р.С. - заступник директора з навчально-виховної роботи  НВК „СЗШ 

№ 2 – гімназія” 

4. .Чистогорська М.М. - заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ 

№ 3 
  

                          

 

 

 

                        Журі XІХ міського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 

 „Сурми звитяги” 

 

1. Форемна І.М.  – голова оргкомітету, завідувач методичного 

кабінету відділу освіти; 

Члени журі: 

2. Гарилик Ж.І. –методист методкабінету  відділу освіти; 

3. Томашівська Н.В. - методист методкабінету відділу освіти; 

4. Павлик Л.М. – заступник директора школи мистецтв (за згодою); 

5. Роздольська М.Я. – музичний керівник ДНЗ №4; 

6. Данило Л.Б.  – викладач школи мистецтв (за згодою); 

7. Лесишак Л.М. – директор Народного дому (за згодою); 

8. Соляник О.А. – художній керівник Народного дому (за згодою). 

 

 
 
 


