
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

 

04. 07. 2017                        м. Київ              № 07-04 

 

 

Про підсумки ІХ Всеукраїнського 

фестивалю дитячих театральних 

колективів та майстрів художнього 

слова «Світ надії - Дивосвіт» 

 
  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р. 

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» 

04 липня 2017 року було підведено підсумки ІХ Всеукраїнського фестивалю 

дитячих театральних колективів та майстрів художнього слова «Світ надії - 

Дивосвіт».  

Учасниками фестивалю були представники з Сумської, Хмельницької, 

Житомирської, Дніпропетровської та Херсонської областей. В конкурсній 

програмі взяли участь 70 осіб. 

Відповідно до умов проведення та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України переможців ІХ 

Всеукраїнського фестивалю дитячих театральних колективів та майстрів 

художнього слова «Світ надії - Дивосвіт» 

1.1. Дипломом Гран-прі Українського державного центру позашкільної освіти. 

Середня вікова категорія 

зразковий театральний колектив «Смайл»   Дитячої школи         мистецтв  

м. Конотоп Сумської області, за виставу «Добрий Хортон» (керівники: Тетяна 

Новикова та Юлія Яценко).  

Молодша вікова категорія 

Дипломом І ступеню Українського державного центру позашкільної освіти  
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зразковий театральний колектив «Смайл» Дитячої  школи         мистецтв  

м. Конотоп Сумської області, за виставу «Де живе Кукарямба!?» (керівники 

Тетяна Новикова та Юлія Яценко) 

Середня вікова категорія 

Дипломом ІІ ступеню  Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

театральний колектив «Скрєпки» Центру дитячої та юнацької творчості 

Каланчацької селищної ради, смт Каланчак Херсонської області (керівник 

Наталія Походай). 

Старша вікова категорія 

Дипломом І ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

зразковий театральний гурток «Трамвайчик» Центру позашкільної освіти 

ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області (керівник  Валентина 

Ратушинська). 

1.2. Дипломами в номінація «Читці»: 

Дипломом Гран-прі Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Новикова Ярослава, вихованця зразкового театрального колективу 

«Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області (керівник 

Тетяна Новикова). 

Молодша вікова категорія 

Дипломом І ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Гудименко Дарію, вихованку зразкового театрального колективу «Смайл» 

Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області (керівник Тетяна 

Новикова). 

Дипломом ІІ ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Гаценко Ірину, вихованку зразкового театрального колективу «Смайл» 

Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області  (керівник Тетяна 

Новикова). 

Гиніну Анну, вихованку театрального колективу «Скрєпки» Центру 

дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної ради, смт Каланчак 

Херсонської області (керівник Наталія Походай). 

Дипломом ІІІ ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

Зимовець Аріадну, вихованку зразкового театрального колективу «Смайл» 

Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області (керівник Юлія Яценко); 

Крайнову Анастасію, вихованку театрального колективу «Скрєпки» 

Центру дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної ради, смт 

Каланчак Херсонської області (керівник Наталія Походай). 

Середня вікова категорія: 
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Дипломом І ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

Мацеху Марину, вихованку гуртка витівників «Дивограй» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва (керівник Любов Філіпчук); 

Сисак Анастасію, вихованку гуртка витівників «Дивограй» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва (керівник Любов Філіпчук); 

Петрука Петра, вихованця зразкового театрального гуртка «Трамвайчик» 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області,  

(керівник  Валентина Ратушинська); 

Вознюк Божену, вихованку зразкового театрального гуртка «Трамвайчик» 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області  

(керівник Валентина Ратушинська). 

Дипломом ІІ ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

Благодарову Маргариту, вихованку зразкового театрального колективу 

«Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області (керівник 

Тетяна Новикова); 

Рижка Івана вихованця зразкового театрального гуртка «Трамвайчик» 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області 

(керівник Валентина Ратушинська); 

Бриль Софію, вихованку зразкового театрального гуртка «Трамвайчик» 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області,  

(керівник Валентина Ратушинська); 

Литвиненка Ярослава, вихованця театрального колективу «Чудасія» 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв (вчителі Інна Богданова та 

Анастасія Шепель). 

Дипломом ІІІ ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

Лютого Дмитра, вихованця зразкового театрального колективу «Смайл» 

Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області (керівник Юлія Яценко); 

Курільчук Марію, вихованку зразкового театрального гуртка 

«Трамвайчик» Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів 

Житомирської області, (керівник  Валентина Ратушинська); 

Гайдая В’ячеслава, вихованця зразкового театрального гуртка 

«Трамвайчик» Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів 

Житомирської області (керівник  Валентина Ратушинська); 

Остапенка Івана, вихованця театральної студії «Новий день» комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та 

технічної творчості» Дніпровської міської ради м. Дніпро (керівник Любов 

Клінкова); 

Коваль Вікторію, вихованку театрального колективу «Скрєпки» Центру 

дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної ради, смт Каланчак 

Херсонської області (керівник Наталія Походай). 

1.3. Дипломом в номінації «Краще виконання авторського твору»: 
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Галко Катерину, вихованку гуртка витівників «Дивограй» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва (керівник Любов Філіпчук). 

1.4. Дипломом в номінації «Авторська поезія» 

Сорокіна  Івана, вихованця Каланчацької ЗОШ №1 смт Каланчак 

Херсонської області (вчитель Лариса Золотих); 

1.5. Дипломом учасника  

Нестеренко Діану, вихованку театрального колективу «Скрєпки» Центру 

дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної ради, смт Каланчак 

Херсонської області (керівник Наталія Походай); 

Мартинову Тетяну, вихованку театрального колективу «Скрєпки» Центру 

дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної ради, смт Каланчак 

Херсонської області (керівник Наталія Походай); 

Тихонюк Дарину, вихованку театрального колективу «Скрєпки» Центру 

дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної ради, смт Каланчак 

Херсонської області (керівник Наталія Походай). 

Старша вікова категорія  

Дипломом І ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Половинко Анну, вихованку зразкового театрального гуртка «Трамвайчик» 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області 

(керівник Валентина Ратушинська); 

Сватову Валерію, вихованку зразкового театрального гуртка 

«Трамвайчик» Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів 

Житомирської області  (керівник  Валентина Ратушинська). 

Дипломом ІІІ ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

Котову Анну, вихованку зразкового театрального гуртка «Трамвайчик» 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області  

(керівник Валентина Ратушинська); 

Сайдак Євгенію, вихованку зразкового театрального колективу «Смайл» 

Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області (керівник Тетяна 

Новикова); 

Шевченко Катерину, вихованку зразкового театрального колективу 

«Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області (керівник 

Тетяна Новикова).  

1.6. Дипломом в номінації «Групи читців» 

Дипломом І ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

тріо читців гуртка витівників «Дивограй» Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва, за музично-літературну композицію «Голодомор» (керівник 

Любов Філіпчук); 

групу читців зразкового театрального колективу «Смайл» Дитячої школи 

мистецтв м. Конотоп Сумської області, за музично-літературну композицію 

«От у нас на хуторі…» (керівники Тетяна Новикова та Юлія Яценко). 
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Дипломом ІІ ступеню  Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Ляха Євгенія та Ляха Тимофія, вихованців Зразкового театрального 

колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв  м. Конотоп Сумської області 

(викладач Олена Ігнатенко); 

Левицького Івана та Кольченко Євгена, вихованців театрального колективу 

«Скрєпки» Центру дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної ради, 

смт Каланчак Херсонської області (керівник Наталія Походай). 

Дипломом ІІІ ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

 Левицького Івана та Тихонюк Дарину, вихованців театрального колективу 

«Скрєпки» Центру дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної ради, 

смт Каланчак Херсонської області (керівник Наталія Походай). 

1.7. Дипломом в номінації «Малі театральні форми»: 

Дипломом Гран-прі Українського державного центру позашкільної освіти:  

зразковий театральний колектив «Смайл» Дитячої школи мистецтв 

м.Конотоп Сумської області., за мініатюру «Долю можна змінити» (керівники 

Тетяна Новикова та Юлія Яценко). 

Дипломом І ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

зразковий театральний колектив «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. 

Конотоп Сумської області, за мініатюру «Дитячі замальовки»  

(керівники: Тетяна Новикова та Юлія Яценко). 

Дипломом ІІІ ступеню Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

театральна студія «Новий день» комунального позашкільного навчального 

закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та технічної творчості» 

Дніпровської міської ради м. Дніпро (керівник Любов Клінкова). 

1.8. Дипломом в номінації «Краща чоловіча роль»: 

Олексенка Іллю, за роль Хортона у виставі «Добрий Хортон» зразкового 

театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської 

області (керівники: Тетяна Новикова та Юлія Яценко). 

1.9. Дипломом в номінації «Краща чоловіча роль ІІ плану»: 

Новикова Ярослава, за роль Лемура у виставі «Добрий Хортон» зразкового 

театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської 

області (керівники: Тетяна Новикова та Юлія Яценко); 

Лізогубова Євгена, за роль Мотика у виставі «Добрий Хортон» зразкового 

театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської 

області (керівники: Тетяна Новикова та Юлія Яценко); 

Лютого Дмитра, за роль Папуги у виставі «Добрий Хортон» зразкового 

театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської 

області (керівники Тетяна Новикова та Юлія Яценко); 
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Дмітрієва Дмитра, за роль у виставі «Де живе Кукарямба» зразкового 

театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської 

області (керівники: Тетяна Новикова та Юлія Яценко); 

Кольченка Євгена, за роль у виставі «Як батько сина оженив» театрального 

колективу «Скрєпки» Центру дитячої та юнацької творчості Каланчацької 

селищної ради, смт Каланчак Херсонської області  (керівник Наталія Походай). 

1.10. Дипломом в номінації «Краща жіноча роль»:   

Зубаль Євгенію, за роль Мейзі у виставі «Добрий Хортон» зразкового 

театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської 

області (керівники: Тетяна Новикова та Юлія Яценко); 

Бриль Софію, за роль Олени у виставі «Олено, алло!» зразкового 

театрального гуртка «Трамвайчик» Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова 

м. Бердичів Житомирської області (керівник  Валентина Ратушинська); 

Половинко Анну, за роль Мами у виставі «Олено, алло!» зразкового 

театрального гуртка «Трамвайчик» Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова 

м. Бердичів Житомирської області  (керівник  Валентина Ратушинська). 

1.11. Дипломом в номінації «Краща жіноча роль ІІ плану»:  

Шевченко Катерину, за роль Місіс Бегі  у виставі «Добрий Хортон» 

зразкового театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв  

м. Конотоп Сумської області (керівники Тетяна Новикова та Юлія Яценко); 

Сахно Марію,  за роль Пепіти у виставі «Добрий Хортон» зразкового 

театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської 

області (керівники Тетяна Новикова та Юлія Яценко). 

1.12. Дипломом в номінації «Яскрава акторська особистість»:  

Остапенка Івана,  вихованця театральної студії «Новий день» 

комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

художньої та технічної творчості» Дніпровської міської ради м. Дніпро 

(керівник Любов Клінкова). 

1.13. Дипломом в номінації «Натхнення фестивалю»:  

Яценко Марію, за роль Слонопташечки у виставі «Добрий Хортон» 

зразкового театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв  

м. Конотоп Сумської області (керівники: Тетяна Новикова та Юлія Яценко). 

1.14. Дипломом в номінації «За щирість і сповідальність фінальної сцени»:  

акторський склад зразкового театрального гуртка «Трамвайчик» Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області  

(керівник Валентина Ратушинська). 

1.15. Дипломом в номінації «Кращий акторський дует»:  

Ляха Євгена та Ляха Тимофія, за ролі Мисливців у виставі «Добрий 

Хортон» зразкового театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв 

м. Конотоп Сумської області (керівники Тетяна Новикова та Юлія Яценко). 

1.16. Дипломом в номінації «За яскраві перевтілення»:  

сценічний квартет у складі: Благодарової Маргарити, Міхеєвої Валерії, 

Сайдак Євгенії, Шевченко Катерини у виставі «Добрий Хортон» зразкового 
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театрального колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської 

області (керівники: Тетяна Новикова та Юлія Яценко). 

1.17. Дипломом в номінації «Краща режисура фестивалю» : 

виставу «Добрий Хортон» зразкового театрального колективу «Смайл» 

Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області (керівники: Тетяна 

Новикова та Юлія Яценко). 

1.18. Дипломом в номінації «Краще музичне оформлення вистави» : 

виставу «Олено, алло!» зразкового театрального гуртка «Трамвайчик» 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області  

(керівник Валентина Ратушинська). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи  Левіну І.Є.. 

 

 

 Директор                       Г. А. Шкура 
 


