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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
07.02.2017 р.

м. Київ

№ 02-01

Про підсумки проведення Всеукраїнського відкритого
літературно-музичного фестивалю
«Розстріляна молодість»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р.
№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) 09 лютого 2017 року у місті Житомирі
Українським державним центром позашкільної освіти спільно з Житомирським
державним будинком художньої та технічної творчості було проведено
заключний етап Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю
«Розстріляна молодість».
Участь у фестивалі взяли представники учнівської та студентської
молоді з 13 регіонів України, а саме: Вінницької, Волинської, Донецької,
Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської,
Полтавської, Рівненської, Сумської, Чернігівської та Хмельницької областей.
У виставці декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва,
художньої та документальної фотографії, технічної творчості прийняли участь
198 чоловік, які представляли 86 колективів, літературно-мистецькі твори
представили 140 учасників .
Всього у заключному етапі фестивалю взяли участь 965 учасників. Серед
них:15 аматорських колективів позашкільних навчальних закладів, 20
аматорських
колективів
професійно-технічних
навчальних
закладів
Житомирщини, професійні колективи, військові та учнівські духові оркестри,
воїни АТО, учасники бойових дій в Афганістані та інші.
Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:
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1.
Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського
державного центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського
відкритого літературно-музичного фестивалю «Розстріляна молодість»:
Дипломом І ступеня
ансамбль естрадно-спортивного танцю «ЕОС» Вінницького міського
палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної (керівник - Валентина Бондар);
дитячий ансамбль сучасного танцю «Аванте», м. Житомир (художній
керівник - Інна Бурдейна);
Козачинського Олексія, керівника вокального гуртка Кіровоградського
державного будинку художньої та технічної творчості м. Кропивницький;
Недоїдок Катерину ученицю Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів
№1 Хмельницької області (керівник - Куновська Тетяна);
Ревуцьку Анну, вихованку Пулинської районної школи мистецтв
Житомирської області;
танцювальний дует зразкового ансамблю бального танцю «Шарм»
Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області (керівник Лариса Грищук);
творчу групу вихованців та педагогів Кіровоградського державного
будинку художньої та технічної творчості м. Кропивницький (директор Ольга Коптєва);
учнівський колектив професійно-технічного училища №5 м. Житомира
(керівник - Костянтин Козюн);
учнівський колектив Билбасівської ЗОШ I-III ступенів Слов'янської
районної ради Донецької області (керівник - Олена Ігнатенко);
Шведа Сергія, полковника у відставці, учасника бойових дій в Ісламській
Республіці Афганістан;
Дипломом ІІ ступеню
вокальну групу Житомирського професійного ліцею харчових технологій
(керівник - Ярослав Теплий);
зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» Будинку дитячої творчості
м. Нетішин Хмельницької області (керівник - Лариса Грищук);
гурток «Юність», Житомирського державного будинку художньої та
технічної творчості (керівник - Ігор Сухович);
народний художній колектив ансамбль танцю «Юність» Вінницького
коледжу Національного університету харчових технологій (керівник Олена
Слотюк);
«Народний художній колектив» театр танцю «Зорецвіт» Центру дитячої
та юнацької творчості м. Ківерці Волинської області (керівник - Марія
Щербатюк);
Стояна Дмитра, соліста вокального ансамблю Вищого професійного
гірничого училища м. Горішні Плавні Полтавської області (керівник - Ольга
Корженко);
театральний гурток «Смайлик» Комунального закладу «Палац культури»
Житомирської міської ради (керівник - Наталія Маркєєва);

3

танцювальний колектив «Ліцеїст» Житомирського державного будинку
художньої та технічної творчості (керівник - Сергій Харитонов);
творчий дует Людмили та Михайла Гриценюків Комунального закладу
«Палац культури» Житомирської міської ради;
учнівський колектив Житомирського професійного ліцею харчових
технологій (керівник - Антоніна Поляковська).
Дипломом ІІІ ступеню
зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Зоряночка» Комунального
закладу «Палац культури» Житомирської міської ради (керівник - Алла
Незвецька);
танцювальний колектив «Модерн» Житомирського державного будинку
художньої та технічної творчості (керівник - Ірина Скрицька);
творчу групу «Школи лідерів Шепетівки» Шепетівського міського центру
дитячої та юнацької творчості (керівник Рула Світлана);
Поліщук Юлію, ученицю Пулинської ЗОШ I-III ступенів Житомирської
області.
Дипломом учасника
академічний ансамбль танцю «Сонечко» Житомирського обласного
центру хореографічного мистецтва (керівник– Тетяна та Михайло Гузун);
військовий оркестр Житомирського військового інституту ім. С.П.
Корольова (начальник оркестру – військовий диригент майор Павло
Осінський);
військовий оркестр 95-ої окремої десантно-штурмової бригади
(начальник оркестру – військовий диригент майор Віктор Цапура);
вокально-інструментальний ансамбль «Боривітер» 95-ої окремої
десантно-штурмової бригади (художній керівник – Володимир Чернях);
вокальний ансамбль «Акорд» Житомирського державного технологічного
університету (керівник - Любов Голуб);
Гладишева Олександра, підполковника Збройних сил України, учасника
бойових дій в Ісламській Республіці Афганістан;
Глушука Валерія, підполковника Збройних Сил України, учасника АТО;
Градовського Юрія народного артиста України;
естрадно-духовий оркестр Житомирського міського Палацу культури
(керівник та диригент оркестру - Ростислав Хом’як);
духовий оркестр Житомирського професійного політехнічного ліцею
(диригент Мазарчук Григорій);
духовий оркестр Державного навчального закладу «Новоград-Волинське
вище професійне училище» (керівник - Гаврилюк Петро);
Заслужений Академічний ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України
(художній керівник та головний диригент - полковник Дмитро Антонюк);
Кучевського Михайла, керівника гуртка Центру професійно-технічної
освіти м. Житомира;
Ніконорову Світлану, студентку Київського національного університету
культури і мистецтв;
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Осінську Віолетту, солістку військового оркестру Житомирського
військового інституту ім. С.П.Корольова;
родинний дует Вадима Шикери та Миколи Поплавського Державного
навчального закладу «Житомирське вище професійне училище будівництва і
дизайну»;
Рябенького Миколу, соліста вокально-інструментального ансамблю
«Боривітер» 95-ої окремої десантно-штурмової бригади;
творчий колектив «Водограй» Великоновосілківського районного Центру
дитячої та юнацької творчості Донецької області (керівник Марина Глушко);
творчий колектив 25 гарнізонного Будинку офіцерів м. Житомира;
Хмельницького Володимира, учасника бойових дій в Ісламській
Республіці Афганістан;
хор священників Житомирського Свято-Михайлівського Кафедрального
Собору.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Педоренко О.В.
Директор

Г. А. Шкура

