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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

від 27. 05. 2017                                м. Київ                                                 № 05–31 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

духових оркестрів «Армія дітям»  

 

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626, 27 травня 2017 року  

у місті Києві, в рамках Всеукраїнського фестивалю позашкільних навчальних 

закладів України «Територія творчості» Українським державним центром 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України було проведено 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових оркестрів «Армія дітям». 

Участь у фестивалі взяли 378 учасників (12 духових оркестрів) з  Київської, 

Сумської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської та Івано-Франківської 

областей.  

Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі рішення 

журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів,  Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців та учасників  Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу духових оркестрів «Армія дітям» 

за зайняте І місце 

Оркестр духових інструментів Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. Сторожинецького 

району Чернівецької області, керівник - Березовський  Михайло Іванович; 

за зайняте ІІ місце 

Дитячий духовий оркестр «Гармонія»  Білогородського Будинку культури 

Київської області, керівник - Шуляк Василь Григорович; 
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Народний дитячий оркестр духових інструментів Охтирського міського 

центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді Сумської 

області, керівник - Заслужений артист України – Володимир Миколайович 

Петрик; 

«Зразковий художній колектив» Дитячий духовий оркестр Тетіївського 

районного Центру позашкільної освіти Київської області, керівник- Савчук 

Василь Антонович та Криворучко Михайло Федорович; 

за зайняте ІІІ місце 

Дитячий духовий оркестр Будинку дитячої та юнацької творчості  на базі 

Коломийської гімназії імені М. Грушевського Івано-Франківської області, 

керівник- Шепетюк Микола Іванович; 

Духовий оркестр Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою Хмельницької області, керівник- Остап’юк Лідія 

Миколаївна; 

Зразковий дитячий духовий оркестр Васильківського районного Центру 

дитячої та юнацької творчості, керівник- Лопатюк Юрій Володимирович; 

«Окрема відзнака журі» 

Вишгородський міський дитячо-юнацький духовий оркестр-студія   

«Водограй» Київської області, керівник- Тищенко Наталія Миколаївна; 

учасників фестивалю-конкурсу 

Духовий оркестр «Гармонія» Таращанського районного центру творчості 

дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, керівник- Недужий Сергій 

Вікторович; 

Духовий оркестр Кагарлицького районного центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, керівник- Ільченко Ігор Васильович; 

Духовий оркестр Комунального вищого навчального закладу «Ніжинське 

училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної 

ради, керівник- Кавунник Леонід Васильович; 

Духовий оркестр Ярмолинецького професійного ліцею Хмельницької 

області, керівник- Слюсар  Анатолій   Іванович. 

2. Оголосити подяку керівникам оркестрів та співорганізаторам 

фестивалю-конкурсу за вагомий внесок у національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді: 

Військовому оркестру Київського військового ліцею  імені Івана Богуна, 

начальник оркестру – військовий диригент, майор Андрій Анатолійович 

Бондарь; 

Військовому оркестру Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації, начальник оркестру – військовий диригент,  майор Максим 

Вікторович Зінченко; 

 Військовому оркестру Військового інституту Київського національного 

університету імені Т. Г. Шевченка начальник оркестру – військовий диригент, 

майор Юрій Євгенійович Копач; 

 Військовому оркестру 101 окремої бригади охорони Генерального штабу 
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Збройних сил України  начальник оркестру – військовий диригент, майор 

Олександр Миколайович Голуб; 

 Військовому оркестру Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського начальник оркестру – військовий диригент, майор 

Андрій Васильович Москва; 

 Сергію Недужому, керівнику духового оркестру «Гармонія» КЗ ТРР 

«Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області; 

 Ігорю Ільченко, керівнику духового оркестру Кагарлицького районного 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області; 

 Юрію Лопатюку, керівнику зразкового дитячого духового оркестру 

Васильківського районного Центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області; 

 Василю Савчуку, керівнику «Зразкового художнього колективу» дитячого 

духового оркестру Тетіївського районного Центру  позашкільної освіти 

Київської області; 

 Михайлу Криворучку, керівнику «Зразкового художнього колективу» 

дитячого духового оркестру Тетіївського районного Центру  позашкільної освіти 

Київської області; 

 Володимиру Петрику, Заслуженому артисту України, керівнику 

Народного дитячого оркестру  духових іструментів Охтирського міського центру 

позашкільної освіти-Мала академія наук учнівської молоді Сумської області; 

 Анатолію Слюсару, керівнику духового оркестру Ярмолинецького 

професійного ліцею Хмельницької області; 

  Лідії Остап’юк, керівнику духового оркестру Кам’янець-Подільського 

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області; 

 Наталії Тищенко, керівнику Вишгородського міського дитячо-юнацького 

духового оркестру-студії «Водограй» Київської області; 

 Василю Шуляку, керівнику дитячого духового оркестру «Гармонія» 

Білогородського Будинку культури Київської області; 

 Михайлу Березовському, керівнику оркестру духових інструментів 

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сторожинецького району 

Чернівецької області; 

 Миколі Шепетюку, керівнику дитячого духового оркестру Будинку 

дитячої та юнацької творчості на базі Коломийської гімназії імені М. 

Грушевського Івано-Франківської області; 

  Леоніду  Кавуннику, керівнику духового оркестру Комунального вищого 

навчального закладу «Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії 

Заньковецької»  Чернігівської обласної ради. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 


