
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

 

21 квітня 2017                                     м. Київ                                                 № 04-16 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості присвяченого Дню Землі 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016    

№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» з 19 по 

21 квітня 2017 року на базі комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» було 

проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості 

присвячений Дню Землі. 

Захід пройшов у трьох номінаціях: «Громадська думка», «Українські 

народні ігри і забави», «Види українського народного мистецтва». 

Участь у фестивалі взяли 300 учасників з Донецької, Запорізької, 

Київської, Кіровоградської,  Полтавської, Рівненської, Харківської, 

Хмельницької та Черкаської областей. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та  на підставі рішення журі  
 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти переможців, які зайняли призові місця: 

1.1. У номінації «Громадська думка»: 

 дипломом І ступеня: 

 команду євроклубу “Астра” Кіровоградського обласного навчально-

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

А. 
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дипломом ІІ ступеня:  

команду школи лідерів Шепетівки ХОЦННТУМ Шепетівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник Рула С. 

М.; 

команду молодіжного клубу “Імідж” комунального закладу 

“Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості”, керівник 

Гончаренко А.А. 

дипломом ІІІ  ступеня:  

команду міської координаційної ради старшокласників Будинку дитячої 

творчості Кальміуського району міста Маріуполя Донецької області, керівник 

Скудар Є. О.; 

команду  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.; 

команду  євроклубу  “Кліо”  Онуфріївського районного центру дитячої та 

юнацької творчості на базі Успенської   загальноосвітньої   школи   І – ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, керівник Салангіна Г. І. 

 

1.2. У номінації «Види українського народного мистецтва»: 

 

дипломом «Гран-Прі»:  

Новаш Марію, вихованку центру дитячої та юнацької творчості 

Дарницького району міста Київ, керівник Тарнаєва Ю. Б. 

у середній віковій категорії: 

дипломом І ступеня:  

Табунець Юлію, вихованку гуртка “Арт-компот” Бережинської 

загальноосвітньої школи I – III  ступенів Кіровоградської районної  державної  

адміністрації Кіровоградської області, керівник Фролова О.М. 

дипломом ІІ ступеня:  

Савіська Романа, вихованця художнього класу Чорнобаївської районної 

дитячої школи мистецтв Черкаської області, керівник Двірний С.Г.; 

Старченко Ксенію, вихованку гуртка “Оригінальні штучки” комунального 

позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості” 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, керівник Полозун Є. В. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Сімчука Артема, вихованця Зразкового художнього колективу гуртка 

“Вироби зі шкіри” Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник Колотова О. В.; 

Шаманську Аллу, вихованку гуртка “Паперопластика” Новгородківського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Новгородківської районної 

ради Кіровоградської області, керівник Бондаренко І.В.; 
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Пацай Акіма, вихованця гуртка образотворчого мистецтва “Веселкове 

зернятко” Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської  міської  

ради  Кіровоградської  області,  керівник  Розанова Л.П. 

 

у старшій віковій категорії: 

дипломом І ступеня:  

Цигульського Владислава, вихованця гуртка “Художнє різьблення” центру 

дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області, керівник Кудря Д.В. 

дипломом ІІ ступеня: 

Коломієць Анастасію, вихованку народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва “Писанка” 

комунального позашкільного навчального закладу “Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості”, керівник Стороженко Т.О.; 

Подрєзова Костянтина, вихованця гуртка “Кераміка” комунального закладу 

“Центр дитячої та юнацької творчості №2” Харківської міської ради, керівник 

Подрєзова О.С. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Губу Вадима, вихованця гуртка “Аплікація соломкою” комунального 

закладу “Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості” 

Олександрійського району Кіровоградської області, керівник Козак С.М.; 

Правосудову Маргариту, вихованку етно-майстерні “Лагода” комунального 

позашкільного навчального закладу “Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості”, керівник Правда Н.І.; 

Поколенко Марію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

“Колір» комунального позашкільного навчального закладу “Донецький  Палац  

молоді  “Юність”  Донецької області, керівник Денисенко Д. А. 

 

1.3. У номінації «Українські народні ігри і забави»: 

дипломом Гран-прі: 

народний художній фольклорний колектив “Джерельце” Олександрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області, керівник Халецька Л. І. 

дипломом І ступеня: 

колектив гуртка “Аніматор-шоу” народного художнього колективу театру-

студії “Маска” комунального закладу “Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості”, керівник Руднік О. М.; 

колектив клубу “Витоки” і хореографічного гуртка “Самоцвіти” 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівники Шерстобітова Л.В. і Сукач О.О. 

дипломом ІІ ступеня: 

болгарський фольклорний колектив “Младост” Вільшанського центру 

дитячої та юнацької творчості Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області, керівник Каленик Л. А.;  
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фольклорний  колектив  “Лілея”  Успенської загальноосвітньої  школи  І – 

ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, керівник 

Черненко-Нікуліна В. О.; 

 Шпілівенко Анастасію, вихованку театральної студії “Дзеркало” 

Побузького центру дитячої та юнацької творчості Голованівського району 

Кіровоградської області, керівник Трубіна З. Д.; 

 Ганзін Марію, вихованку Петрівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості  Петрівської  районної ради Кіровоградської області, 

керівник Дементьєва Н. В. 

дипломом ІІІ ступеня: 

хореографічний колектив “Драйв” Гайворонського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Гайворонської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області, керівник Сердюк І.О.; 

колектив гуртка “Народознавство” Компаніївського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Компаніївської  районної ради  Кіровоградської 

області,  керівник Алексєєнко І. С.; 

колектив хореографічного гуртка “Катруся” комунального закладу 

“Навчально-виховний комплекс “Спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І - ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький 

центр “Зорецвіт” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівник 

Мазурова К. Ю.; 

зразкове творче об’єднання “Клуб “Лідер” Будинку дитячої та юнацької 

творчості “Дивоцвіт” Бориспільської міської ради Київської області, керівник 

Чуловська О.С.; 

Гуляна Марка, вихованця театрального гуртка “Театр і К” центру дитячої та 

юнацької творчості імені Олександра Шакала Олександрійської   міської ради   

Кіровоградської   області,   керівник  Гажала Ю. І. 

Ощепкову Мілану, вихованку гуртка громадянського виховання “Школа 

лідерів” центру творчості дітей та юнацтва міста Ірпеня Київської області, 

керівник Шпильковська О.О. 

 

2. Оголосити подяку за високий рівень підготовки учасників конкурсної 

програми та вагомий внесок у естетичне та національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді: 

 

2.1. У номінації «Громадська думка»: 

Берлін Ользі Анатоліївні, керівнику євроклубу «Астра» Кіровоградського 

обласного навчально-виховного комплексу (гімназія – інтернат – школа 

мистецтв); 

Рулі Світлані Миколаївні, керівнику школи лідерів Шепетівки ХОЦННТУМ  

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області; 
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Гончаренко Анні Андріївні, керівнику гуртка молодіжного клубу «Імідж» 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» Кіровоградської області; 

Скудару Євгену Олеговичу, керівнику міської координаційної ради 

старшокласників Будинку дитячої творчості Кальміуського району міста 

Маріуполя Донецької області;  

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; 

Салангіній Галині Іванівні, керівнику євроклубу  “Кліо”  Онуфріївського 

районного центру дитячої та юнацької творчості на базі Успенської   

загальноосвітньої   школи   І – ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області. 

 

2.2. У номінації «Види українського народного мистецтва»: 

Тарнаєвій Юлії Борисівні, керівнику гуртка образотворчого мистецтва 

центру дитячої та юнацької творчості Дарницького району міста Київ.  

Кудрі Дмитру Володимировичу, керівнику гуртка «Художнє різьблення» 

центру дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

Стороженко Тетяні Олександрівні, керівнику народного художнього 

колективу студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

“Писанка” комунального позашкільного навчального закладу “Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості”; 

Фроловій Ользі Миколаївні, керівнику гуртка “Арт-компот” Бережинської 

загальноосвітньої школи I – III  ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

Двірному Сергію Григоровичу, керівнику художнього класу Чорнобаївської 

районної дитячої школи мистецтв Черкаської області; 

Полозун Єлизаветі Вікторівні, керівнику гуртка “Оригінальні штучки” 

комунального позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та юнацької 

творчості” Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; 

Колотовій Олені Володимирівні, керівнику Зразкового художнього 

колективу гуртка “Вироби зі шкіри” Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області; 

Бондаренко Ірині Володимирівні, керівнику гуртка “Паперопластика” 

Новгородківського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області; 

Розановій Ларисі Петрівні, керівнику гуртка образотворчого мистецтва 

“Веселкове зернятко” Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Подрєзовій Олені Степанівні, керівнику гуртка “Кераміка” комунального 

закладу “Центр дитячої та юнацької творчості № 2” Харківської міської ради; 
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Козак Світлані Михайлівні, керівнику гуртка “Аплікація соломкою” 

комунального закладу “Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості” 

Олександрійського району Кіровоградської області; 

Правді Наталі Іванівні, керівнику етно-майстерні “Лагода” комунального 

позашкільного навчального закладу “Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості”; 

Денисенку Дмитру Анатолійовичу, керівнику гуртка  декоративно-

прикладного мистецтва “Колір» комунального позашкільного навчального 

закладу “Донецький Палац молоді “Юність” Донецької області. 

 

2.3. У номінації «Українські народні ігри і забави»: 

Каленик Людмилі Андріївні, керівнику болгарського фольклорного 

колективу “Младост” Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості 

Вільшанської   районної   ради   Кіровоградської   області;  

Сердюк Іванні Олександрівні, керівнику хореографічного колективу 

“Драйв” Гайворонського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Гайворонської районної державної адміністрації Кіровоградської області; 

Трубіній Зінаїді Дмитрівні, керівнику театральної студії “Дзеркало” 

Побузького центру дитячої та юнацької творчості Голованівського району 

Кіровоградської області; 

Алексєєнко Інні Сергіївні, керівнику гуртка “Народознавство” 

Компаніївського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області; 

Халецькій Любов Іванівні, керівнику народного художнього фольклорного 

колективу “Джерельце” Олександрівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Олександрівської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

Черненко-Нікуліній Вікторії Олександрівні, керівнику фольклорного    

колективу     “Лілея”  Успенської  загальноосвітньої  школи  І – ІІІ ступенів 

Онуфріївської   районної  ради   Кіровоградської  області; 

Дементьєвій Наталії Василівні, керівнику гуртка Петрівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості  Петрівської  районної ради 

Кіровоградської області; 

Мазуровій Катерині Юріївні, керівнику хореографічного гуртка “Катруся” 

комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Спеціалізований   

загальноосвітній   навчальний  заклад   І – ІІІ   ступенів   № 26 - дошкільний 

навчальний заклад - дитячий юнацький центр “Зорецвіт” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

Гажалі Юлії Іллівні, керівнику театрального гуртка “Театр і К” центру 

дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала Олександрійської   

міської ради Кіровоградської області; 

Руднік Олені Миколаївні, керівнику гуртка “Аніматор-шоу” народного 

художнього колективу театру-студії “Маска” комунального закладу 

“Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості”; 
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Чуловській Ользі Сергіївні, керівнику зразкового творчого об’єднання 

“Клуб “Лідер” Будинку дитячої та юнацької творчості “Дивоцвіт” 

Бориспільської міської ради Київської області; 

Шерстобітовій Ларисі Володимирівні, керівнику клубу “Витоки” 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Сукач Оксані Олексіївні, керівнику хореографічного гуртка “Самоцвіти” 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Шпильковській Олені Олександрівні, керівнику гуртка громадянського 

виховання “Школа лідерів” центру творчості дітей та юнацтва міста Ірпеня 

Київської області. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – 

Педоренко О. В.. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


