
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Н А К А З  

 

 

20 квітня 2018                                     м. Київ                                               № 04-16 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості присвяченого Всесвітньому 

Дню Землі 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.01.2018          

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) з 18 по 20 квітня 2018 року у                                            

місті Кропивницькому на базі комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» було 

проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості 

присвячений Всесвітньому Дню Землі. Захід пройшов у трьох номінаціях: 

«Громадська думка», «Образотворче мистецтво», «Театральне мистецтво». 

         Участь у фестивалі взяли 200 учасників з Вінницької, Донецької, 

Дніпропетровської, Кіровоградської,  Луганської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернігівської областей та м.Києва. 

На підставі рішення журі 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів, Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців фестивалю: 

1.1. У номінації «Громадська думка»: 

дипломом І ступеня: 
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команду міського парламенту дітей комунального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості» міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 

області, керівник Завражна І.С.  

дипломом ІІ ступеня: 

команду «Ліги старшокласників» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва 

Ніжинської міської ради Чернігівської області, керівник Тимченко А.В.; 

команду Школи лідерів міста Шепетівки Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник Рула С.М. 

дипломом ІІІ  ступеня: 

команду гуртка учнівського самоврядування «Школа лідерів» центру 

дитячої та юнацької творчості Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області, керівник Щіченко Н.І.;  

команду євроклубу «Кліо» Успенської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, керівник 

Салангіна Г.І.;  

команду євроклубу «Астра» Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія - інтернат - школа мистецтв), керівник Берлін 

О.А.  

дипломом за найкращий репортаж: 

команду дитячої телестудії  «Я+ТИ» Будинку дитячої та юнацької творчості 

міста Сміла  Черкаської  області, керівник Аністратенко О.Л.  

дипломом за інтелектуальні досягнення: 

команду гуртка «Лідер» дитячо-юнацького центру «Вись» 

Маловиськівської міської ради  Кіровоградської області, керівник                    

Румянцева В.А. 

дипломом за креативний підхід: 

команду євроклубу  «Меридіан»  Добронадіївської загальноосвітньої школи 

І - ІІІ ступенів Олександрійської районної ради Кіровоградської області, керівник 

Єфімова Л.О.  

дипломом за інноваційний підхід: 

команду гуртка «Лідер» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник Старкова І.Б. 

дипломом за активну участь: 

команду «Шкільної республіки «Лідер» комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» Компаніївської  селищної  ради  

Кіровоградської  області,  керівник   Ващенко О.А. 

1.2. У номінації «Образотворче мистецтво»: 

дипломом «Гран-прі»: 

Мажару Вікторію, вихованку гуртка «Живопис» Народного художнього 

колективу студії образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», керівник Гноєва С. О. 

У середній віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 
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Богаченко Софію, вихованку гуртка «Арт-компот» Кіровоградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості при Комунальному закладі 

«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської  районної  

ради  Кіровоградської  області,  керівник  Фролова О. М. 

дипломом ІІ ступеня: 

Ронову Анастасію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», керівник Гончаренко І.В.; 

Охотович Яну, вихованку гуртка живопису «Колір – світло – простір» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородського району Кіровоградської області, керівник Добровольська 

О.В. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Шмагайло Аліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Кольорові 

долоньки» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» міської 

ради міста Кропивницького Кіровоградської області, керівник Сергєєва О.В.; 

Чугуєву Анастасію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, керівник Хоменко Ю.В.; 

Рощук Дар’ю, вихованку Зразкового художнього колективу «Майстерні 

живопису та дизайну «Палітра» Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м. Київ, керівник Кузьменко А.Й. 

У старшій віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

Тарасенко Іванну, вихованку гуртка «Живопис» Народного художнього 

колективу студії образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», керівник Гноєва С.О. 

дипломом ІІ ступеня: 

Табунець Юлію, вихованку гуртка «Арт-компот» Кіровоградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості при комунальному закладі 

«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської  районної  

ради  Кіровоградської  області,  керівник  Фролова О.М.; 

Кошову Анастасію, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, керівник Хоменко Ю.В. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Пронозу Дар’ю, вихованку студії образотворчого мистецтва  «Берегиня» 

позашкільного навчального закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти  

Покровської міської ради Донецької області», керівник Жуйко Л.М.; 

Смирнову Марію, вихованку студії малюнку та живопису Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості міста Слов’янська» Донецької 

області, керівник Рогов О.К.; 

Тимко Анну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського Будинку 

дітей та юнацтва Чернігівської області, керівник Хоменко Ю.В. 
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1.3. У номінації «Театральне мистецтво»: 

дипломом Гран-прі: 

колектив творчого центру  «АРТ-МІКС» відділу соціальних ініціатив та 

партнерства Київського Палацу дітей та юнацтва, керівник Таку Є.К.; 

Безбородова Дена, вихованця театрального гуртка «ТАНДЕМ» 

Сєвєродонецького міського центру дитячої та юнацької творчості Луганської 

області, керівник Жорнік І. Л. 

дипломом І ступеня: 

колектив театру – студії «Тандем» Кам’янець – Подільського Центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник Коротенко Г.В.; 

Кочергіну Інну, вихованку театральної студії «Дзеркало» Шепетівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Гуменюк Н.В.; 

Воловик Марину, вихованку Зразкового художнього колективу театральної 

студії «Мельпомена» комунального закладу «Вінницький міський Палац дітей та 

юнацтва імені Лялі Ратушної», керівник Вонсовська Л. П.; 

Мазаленко Єлизавету, вихованку  гуртка «Сценічна мова» Народного 

художнього колективу шоу-театру молодіжного клубу «Імідж» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», керівник Ставріаніді – Стогодюк В. І. 

дипломом ІІ ступеня: 

колектив студії художнього слова «Юність»  комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», керівник Політаєва В.Г.; 

колектив гуртка географічного краєзнавства «Обрій» Маловисківського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості на базі Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської  районної  ради  

Кіровоградської області, керівник Шабанова Л.С.; 

Скоропада Владислава, вихованця театру мініатюр «Словограй» 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, 

керівник Дудник Л.М.; 

Кнідзе Михайла, вихованця гуртка «Сценічна мова» Народного художнього 

колективу шоу-театру молодіжного клубу «Імідж» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний    центр   дитячої   та   юнацької   

творчості»,   керівник   Ставріаніді – Стогодюк В. І. 

дипломом ІІІ ступеня: 

колектив театральної студії «Дзеркало» Побузького центру дитячої та 

юнацької творчості Голованівського району Кіровоградської області, керівник 

Трубіна З.Д.; 

колектив гуртка «Студія актуального театру» комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області, керівник Санжара І.М.; 
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колектив театральної студії «Фора» Будинку дитячої творчості міста 

Славута  Хмельницької області, керівники Рибіцька С. І. та Приймак Т.Я.; 

колектив гуртка «Дотик Мельпомени» комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – 

позашкільний центр міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 

області», керівник Стахурська В.В.; 

Ганзін Марію, вихованку Петрівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості  Петрівської  районної ради Кіровоградської області, 

керівник Дементьєва Н.В. 

2. Оголосити подяку за високий рівень підготовки переможців конкурсної 

програми: 

2.1. У номінації «Громадська думка»: 

Завражній Ірині Станіславівні, керівнику Парламенту дітей міста 

Кропивницького комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області; 

Тимченко Анжелі Володимирівні, керівнику Ліги старшокласників міста 

Ніжина Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради 

Чернігівської області; 

Рулі Світлані Миколаївні, керівнику Школи лідерів Шепетівки 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Щіченко Наталії Іванівні, керівнику гуртка учнівського самоврядування 

«Школа лідерів» центру дитячої та юнацької творчості Бобринецької міської 

ради Кіровоградської області; 

Салангіній Галині Іванівні, керівнику євроклубу «Кліо» Успенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області; 

Берлін Ользі Анатоліївні, керівнику євроклубу «Астра» Кіровоградського 

обласного навчально - виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 

мистецтв) Кіровоградської області. 

2.2. У номінації «Образотворче мистецтво»: 

Гноєвій Світлані Олегівні, керівнику гуртка «Живопис» Народного 

художнього колективу студії образотворчого мистецтва «Соняшник» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»; 

Хоменко Юлії Володимирівні, керівнику гуртка «Творча майстерня» 

Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області; 

Рогову Олександру Костянтиновичу, керівнику студії малюнку та живопису 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська» 

Донецької області; 

Жуйко Лілії Миколаївні, керівнику студії образотворчого мистецтва 

«Берегиня» Позашкільного навчального закладу «Центр творчості та дозвілля 

Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області»; 
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Фроловій Ользі Миколаївні, керівнику гуртка «Арт-компот» 

Кіровоградського районного центру дитячої та юнацької творчості при 

Комунальному закладі «Бережинська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської районної ради Кіровоградської області; 

Кузьменко Анелі Йосипівні, керівнику Зразкового художнього колективу 

«Майстерня живопису та дизайну «Палітра» Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Київ; 

Сергєєвій Оксані Владиславівні, керівнику гуртка образотворчого 

мистецтва «Кольорові долоньки» Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

Добровольській Ользі Вікторівні, керівнику гуртка живопису «Колір-

світло-простір» Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області; 

Гончаренко Ірині Володимирівні, керівнику Народного художнього 

колективу студії образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості». 

2.3. У номінації «Театральне мистецтво»: 

Таку Євгенії Костянтинівні, керівнику творчого центру «АРТ-МІКС» 

відділу соціальних ініціатив та партнерства Київського Палацу дітей та юнацтва; 

Жорнік Інні Леонідівні, керівнику театрального гуртка «ТАНДЕМ» 

Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості Луганської 

області; 

Коротенко Галині Вікторівні, керівнику театру – студії «Тандем» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Кам'янець – Подільського Хмельницької 

області; 

Гуменюк Наталії Володимирівні, керівнику театральної студії «Дзеркало» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області; 

Вонсовській Людмилі Петрівні, керівнику Зразкового художнього 

колективу театральної студії «Мельпомена» Комунального закладу «Вінницький 

міський Палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної»; 

Ставріаніді – Стогодюк Вікторії Іллівні, керівнику гуртка «Сценічна мова» 

Народного художнього колективу шоу-театру молодіжного клубу «Імідж» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»; 

Політаєвій Валентині Григорівні, керівнику студії художнього слова 

«Юність» Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 

Шабановій Лілії Сергіївні, керівнику гуртка географічного краєзнавства 

«Обрій» Маловисківського районного будинку дитячої та юнацької творчості на 

базі Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області; 
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Дудник Людмилі Миколаївні, керівнику гуртка театру мініатюр 

«Словограй» Олександрівського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області; 

Трубіній Зінаїді Дмитрівні, керівнику театральної студії «Дзеркало» 

Побузького Центру дитячої та юнацької творчості Голованівського району 

Кіровоградської області; 

Санжарі Інні Павлівні, керівнику гуртка «Студії актуального театру» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області; 

Стахурській Валентині Віталіївні, керівнику гуртка «Дотик Мельпомени» 

комунального закладу «Навчально – виховне об’єднання: Загальноосвітня школа 

І – ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр  міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області»; 

Дементьєвій Наталії Василівні, керівнику театрального гуртка «Силует» 

Петрівського районного центру дитячої та юнацької творчості. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора                  

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                      Г. А. Шкура 

 

 

 

 


