
 
 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 
 

 

 

Н А К А З  

 

 

від 22.04.2016 р.            м. Київ                № 04-16 

 

 

Про проведення Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької творчості,  

присвяченого Дню Землі 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015р. 

№ 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік за 

основними напрямами позашкільної освіти та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» з 20 

по 22 квітня 2016 року у місті Кіровограді 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. 

Участь у фестивалі взяли близько 200 вихованці позашкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів з Вінницької, 

Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Київської, Полтавської, 

Хмельницької та Черкаської областей. 

На підставі рішення журі  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти (відповідних ступенів): 

 

у номінації «Громадська думка» 

дипломом І ступеня: 

команду «Мрія» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, керівник Верещагіна В. В.; 

дипломом ІІ ступеня:  
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команду «Астра» Кіровоградського обласного навчально-виховного 

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

команду Маловисківського районного парламенту дітей Будинку дитячої 

та юнацької творчості Маловисківської районної ради Кіровоградської області, 

керівник Богодвид Л.П.; 

дипломом ІІІ  ступеня: 

команду «Лідер» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник Старкова І. Б.; 

команду «Хмельницькі лідери» Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, керівник Валькова О. В.; 

команду Олександрійського міського парламенту дітей Центру дитячої та 

юнацької творчості імені Олександра Шакала Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, керівник Кошель І. Г.; 

 

у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

«Гран-Прі»: 

Панкратьєва Віталія, вихованця гуртка «Художнє різьблення» Центру 

дитячої та  юнацької творчості ім. О. Шакала  Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, керівник Кудря Д.В.; 

 

у середній віковій категорії 

дипломом І ступеня:  

Гулька Андрія, вихованця гуртка «Художнє різьблення» Центру дитячої та  

юнацької творчості ім. О. Шакала Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, керівник Кудря Д. В.; 

дипломом ІІ ступеня 

Сивоконюк Зоряну, вихованку гуртка «Валяння вовни» Шепетівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

Колотова О.  В.; 

Олійник 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 С. В.; 

дипломом ІІІ ступеня: 

Гребенюк Владу, вихованку зразкового гуртка «Писанка» комунального 

закладу «Будинок творчості школяра» Дунаєвецької міської ради Хмельницької 

області, керівник Войткова В. В.; 

Савісько Романа, вихованця художнього класу Чорнобаївської районної 

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

Кохно Лесю, вихованку гуртка «Сувенір» центру дитячої та юнацької 

творчості Добровеличківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області, керівник Соловйова С. І.; 
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Богаченко Софію, вихованку гуртка «Арт-компот» Бережинської 

загальноосвітньої школи I – III  ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області, керівник Фролова О. М.; 

Константінову Марію, вихованку гуртка «Естетика побуту» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Кіровоградської міської ради», 

керівник Осташкова В. А.; 

 

у старшій віковій категорії 

дипломом І 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.; 

дипломом ІІ ступеня: 

Шумкову Анастасію, вихованку гуртка «Оригінальні штучки» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Комсомольської міської ради Полтавської області, керівник Полозун Є. В.; 

Русіна Сергія, вихованця студії «Гармонія Норм» Рівненської філії 

Новоукраїнського районного центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» 

Кіровоградської області, керівник Лисенко В. А.; 

дипломом ІІІ ступеня: 

Мудрик Наталію, вихованку гуртка «Макраме» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

 

у номінації «Родинна творчість національно - патріотичного спрямування у 

сценічному мистецтві» 

«Гран-прі»:  

родину Чорнопольських Петрівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, керівник Чорнопольська Л. О.; 

дипломом І ступеня: 

колектив «Фо степ» Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості, керівник Хіміон Т. П.; 

дипломом ІІ ступеня: 

колектив «Країна казок» комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Кіровоградської міської ради, керівник Цигульська Т. А.; 

інструментальний ансамбль «Гарний настрій» Олександрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, 

керівник Супрун В. І.; 

дипломом ІІІ ступеня: 

ансамбль ложкарів «Озорники» Центру дитячої та юнацької творчості 

міста Добропілля Донецької області, керівник Сердюк К. Л.; 

дует «Тато і я» Созонівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 



4 

 

Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області, 

керівник Грищук  М. В.; 

сімейний вокальний ансамбль «Родина» комунального закладу 

«Новгородківський районний будинок дитячої творчості» Кіровоградської 

області, керівник Шевченко О.В. 

2. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти 

за високий рівень підготовки учасників конкурсної програми та вагомий внесок 

у національно-патріотичне виховання дітей та молоді; 

 

у номінації «Громадська думка» 

 

Шпильковській Олені Олександрівні, керівнику команди «Молодіжний 

клуб спілкування» Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 14, с.м.т. 

Гостомель Київської області; 

Завражній Ірині Станіславівні, керівнику команди «Стимул» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Кіровоградської міської ради»; 

Білокоз Людмилі Віталіївні – керівнику команди Новоукраїнського 

районного парламенту дітей Новоукраїнського районного центру дитячої та 

юнацької творчості «ЗОРІТ» Кіровоградської області; 

Щіченко Наталії Іванівні, керівнику команди Бобринецького районного 

парламенту дітей Бобринецького районного Будинку дитячої творчості 

Кіровоградської області; 

Федорович Світлані Олександрівні, керівнику команди 

Новомиргородського районного парламенту дітей Новомиргородського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області; 

Чалій Валентині Олександрівні, керівнику команди Новгородківського 

районного парламенту дітей комунального закладу «Новгородківський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області; 

 

у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

 

Кудрі Дмитру Володимировичу, керівнику гуртка «Художнє різьблення» 

Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

Колотовій Олені Володимирівні, керівнику гуртка «Валяння вовни» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області; 

Стороженко Світлані Василівні, керівнику народного художнього 

колективу студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

«Писанка» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 

Стороженко Тетяні Олександрівні, керівнику народного художнього 

колективу студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
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«Писанка» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 

Полозун Єлизаветі Вікторівні, керівнику гуртка «Оригінальні штучки» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Комсомольської міської ради Полтавської області; 

Лисенку Валерію Андрійовичу, керівнику студії «Гармонія Норм» 

Рівненської філії Новоукраїнського районного центру дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» Кіровоградської області; 

Гончаренко Ірині Володимирівні, керівнику арт-студії «Колаж» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»; 

 

у номінації «Родинна творчість національно - патріотичного спрямування у 

сценічному мистецтві» 

 

Оврасу Олегу Сергійовичу, керівнику родинного вокального колективу «ІІ 

поверх» Знам’янського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області; 

Халявку Олегу Станіславовичу, керівнику колективу «Вишиванки» 

Новоукраїнського районного центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» 

Кіровоградської області; 

Усатенко Наталії Іванівні, керівнику вокального ансамблю «Родина» 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області;  

Телих Наталії Володимирівні, керівнику родинного ансамблю «Лілея» 

Бобринецького районного будинку дитячої творчості Кіровоградської області; 

Нікітіній Вікторії Віталіївні,  керівнику літературного дуету сім’ї Нікітіних 

Райгородоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Слов’янського району 

Донецької області; 

Щіченко Наталії Іванівні, керівнику родинного колективу Бабак 

Бобринецького районного будинку дитячої творчості Кіровоградської області; 

Сукач Оксані Олексіївні, керівнику хореографічного гуртка «Самоцвіти» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                             Г. А. Шкура 

  
  


