
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

27. 05. 2017                                          м. Київ                                                 № 05–30 

 

 

Про проведення Всеукраїнського 

дитячого фестивалю «Світ талантів», 

переможців Всеукраїнського 

конкурсу «Чисті роси»  

(І-ий етап) 

 

 

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 дитячий фестиваль «Світ талантів», переможців 

Всеукраїнського конкурсу «Чисті роси» (І-ий етап). 

Участь у фестивалі взяли 252 учасника (12 колективів та 10 солістів) з  

Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Хмельницької областей та міста 

Києва.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти учасників Всеукраїнського дитячого фестивалю «Світ талантів», 

переможців Всеукраїнського конкурсу «Чисті роси» (І-ий етап)  

вихованців гуртка «Дизайн – мода» Вінницького міського палацу дітей та 

юнацтва ім. Лялі Ратушної, в номінації «Юний дизайнер», за номер « La fleur», 

керівник Шевчук Лариса Мирославівна; 

Весельську Софію, вихованку гуртка «Дизайн – мода» Вінницького 

міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної, в номінації «Юний 

дизайнер», за номер « La fleur», керівник Шевчук Лариса Мирославівна;  
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вихованців театру пісні «Аура» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості «Альтаїр» 

Дніпровської міської ради, в номінації «Вокальне мистецтво», за номер «На 

нашій Україні», керівник Медведовська Олена Анатоліївна; 

Гут Владиславу, вихованку театру пісні «Аура» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої 

творчості «Альтаїр» Дніпровської міської ради, в номінації «Вокальне 

мистецтво», за номер «На нашій Україні», керівник Медведовська Олена 

Анатоліївна; 

вихованців творчого об’єднання художнього слова «Джерельце» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

та дитячої творчості «Альтаїр» Дніпровської міської ради, в номінації 

«Акторська майстерність» за літературно-музичну композицію за творами     

Т.Г. Шевченка «Тополя», керівник Гут Олена Анатоліївна; 

вихованців Зразкового ансамблю танцю «Зіронька» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої 

творчості «Альтаїр» Дніпровської міської ради, в номінації «Танцювальне 

мистецтво» за номери «Чарівна квітка» та «Джамп», керівник Гут Олена 

Анатоліївна;  

вихованців «Зразкового художнього колективу» ансамблю народного танцю 

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

Житомирської області, керівник Ризванюк Олексій;  

вихованців «Народного художнього колективу» театру естрадної пісні 

«Водограй» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області, в 

номінації «Вокальне мистецтво», за номери «Гей соколи» та «Ми прагнемо 

змін»,  керівник Турчак Оксана Миколаївна; 

Левіна Миколу, вихованця «Народного художнього колективу» театру 

естрадної пісні «Водограй» Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області, в номінації «Вокальне мистецтво» за номер «Volare», 

керівник Турчак Оксана Миколаївна; 

Відрук Марію, вихованку «Народного художнього колективу» театру 

естрадної пісні «Водограй» Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області, в номінації «Вокальне мистецтво» за номер «Попурі», 

керівник Турчак Оксана Миколаївна; 

вихованців Зразкового танцювального колективу «Перлина» Білогірського 

будинку творчості школярів Хмельницької області, в номінації «Танцювальне 

мистецтво», за танець «Гребіночка», керівник Береговська Інна Михайлівна; 

вихованців «Народного художнього колективу» спортивно-танцювального 

ансамблю «Пульс» Центру дитячої та юнацької творчості «Шевченківець» м. 

Київ в номінації «Танцювальне мистецтво», керівник Борсук Наталія 

Василівна; 

вихованців студії спортивно-бального танцю Українського державного 

центру позашкільної освіти м. Київ в номінації «Танцювальне мистецтво», 

керівник Францен Олександр Сергійович; 
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вихованців гуртка «Таекво-до» Українського державного центру 

позашкільної освіти м. Київ в номінації «Спорт», керівник Бойко Валерій; 

вихованців гуртка «Брейк-данс» Українського державного центру 

позашкільної освіти м. Київ в номінації «Танцювальне мистецтво», керівник 

Осадчий Максим. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 
 

 


