
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 
Н А К А З  

 

 

11.06.2016 р.               м. Київ                                         № 06-09        

 

 

Про  підсумки проведення Всеукраїнського  

фестивалю дитячих театральних колективів 

та майстрів художнього слова «Світ надії – Дивосвіт!» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016  № 547 

«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 

1360» з 06 до 12 червня 2016 року у селі Роздольному Каланчацького району 

Херсонської області на базі дитячого оздоровчого табору «Дивосвіт» Українським 

державним центром  позашкільної освіти спільно з Херсонським Таврійським ліцеєм 

мистецтв був проведений Всеукраїнський фестивалю дитячих театральних колективів 

та майстрів художнього слова «Світ надії – Дивосвіт!».  

У фестивалі взяли участь 150  осіб з  Донецької, Сумської, Хмельницької, 

Житомирської, Харківської, Львівської, Одеської, Київської та Херсонської областей.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського фестивалю дитячих 

театральних колективів та майстрів художнього слова «Світ надії – Дивосвіт!»: 

у номінації «Театр» 
дипломом Гран-Прі 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 
Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», керівник Олена Зінчук; 

у номінації «Театр» 

молодша вікова категорія 

дипломом ІІ ступеню 

Зразковий театральний колектив «Соняшник» Херсонського Таврійського 

ліцею мистецтв, керівник Інна Богданова; 

Театральний колектив «Веселкові вітрила» Херсонського Таврійського ліцею 

мистецтв, керівник Світлана Савчук. 

середня вікова категорія 

дипломом І ступеню 
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«Народний художній колектив» дитячий театр «Сорванцы» Харківського 

обласного Палацу дитячої та юнацької творчості, керівник Олена Вартанян. 

дипломом ІІ ступеню 

Дитячий театр «Скрєпки» КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості 

Каланчацької районної ради Херсонської області», керівник Наталя Походай; 

«Народний художній колектив» театр-студія «Пілігріми» (середня група) 

Баришівського районного центру позашкільної роботи «Мрія» Київської області, 

керівник Наталія Масюк; 

дипломом ІІІ ступеню 

Театральний гурток «Трамвайчик» Центру позашкільної освіти                          

ім. О.Разумкова, м. Бердичів Житомирської обл., керівник Валентина Ратушинська; 

дипломом учасника фестивалю 

Театр-студія «Катарсис» ЦДЮТ Залізничного району м.Львова, керівник 

Наталя Жарова; 

у номінації «Малі театральні форми» 

дипломом І ступеню 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», керівник Олена Зінчук; 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», м. Одеса, керівник 

Олена Зінчук; 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», м. Одеса, керівник 

Олена Зінчук; 

дипломом ІІ ступеню 

Зразковий театральний колектив «Веселята» Херсонської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №57  Херсонської міської ради, керівник Олена Олійникова; 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», м. Одеса, керівник 

Олена Зінчук; 

дипломом ІІІ ступеню 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», м. Одеса, керівник 

Олена Зінчук; 

Театральний колектив  «Буратіно» Краснопільського районного центру дитячої 

та юнацької творчості на базі Славгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Сумської обл., керівник Наталія Павлюченко; 

Зразковий театральний колектив «Веселята» Херсонської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №57  Херсонської міської ради, керівник Олена Олійникова. 

дипломом учасника фестивалю 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», м. Одеса, керівник 

Олена Зінчук; 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», м. Одеса, керівник 

Олена Зінчук;  
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«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», м. Одеса, керівник 

Олена Зінчук; 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», м. Одеса, керівник 

Олена Зінчук; 

«Зразковий художній колектив» «Музично-театральна студія «Рандеву» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «ТОНІКА», м. Одеса, керівник 

Олена Зінчук; 

Театральний гурток «Трамвайчик» Центру позашкільної освіти 

ім. О.Разумкова, м. Бердичів Житомирської обл., керівник Валентина Ратушинська; 

Театр-студію «Катарсис» ЦДЮТ Залізничного району м.Львова, керівник 

Наталя Жарова; 

у номінації «Читці» 

дипломом Гран-Прі 

Скоробагача Данила, вихованця зразкового театрального колективу «Веселята» 

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №57  Херсонської міської ради, 

керівник Олена Олійникова; 

молодша вікова категорія 

дипломом І ступеню 

Мазур Олександру, вихованку «Зразкового художнього колективу» «Музично-

театральна студія «Рандеву» Одеського будинку дитячої та юнацької творчості 

«ТОНІКА», м. Одеса, керівник Олена Зінчук; 

Непомнящу Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» «Музично-

театральна студія «Рандеву» Одеського будинку дитячої та юнацької творчості 

«ТОНІКА», м. Одеса, керівник Олена Зінчук;  

дипломом ІІ ступеню 

Нестеренко Діану, вихованку Дитячого театру «Скрєпки» КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості Каланчацької районної ради Херсонської області», керівник 

Наталя Походай; 

Нікуліну Софію та Ситнікову Євгенію вихованок Дитячого театру «Скрєпки» 

КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості Каланчацької районної ради Херсонської 

області», керівник Наталя Походай; 

дипломом ІІІ ступеню 

Гиніну Анну, вихованку Дитячого театру «Скрєпки» КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості Каланчацької районної ради Херсонської області», керівник 

Наталя Походай; 

Камчатну Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» театру-

студії «Пілігріми» (середня група) Баришівського районного центру позашкільної 

роботи «Мрія» Київської обл., керівник Наталія Масюк; 

Кузьменка Дмитра та Ляшевича Олексія, вихованців Дитячого театру 

«Скрєпки» КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості Каланчацької районної ради 

Херсонської області», керівник Наталя Походай; 

дипломом учасника 

Мартинову Тетяну, вихованку Дитячого театру «Скрєпки» КЗ «Центр дитячої 

та юнацької творчості Каланчацької районної ради Херсонської області», керівник 

Наталя Походай; 

середня вікова категорія 
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дипломом І ступеню 

Мацеху Марину, вихованку гуртка витівників «Дивограй» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник Любов Філіпчук; 

Левицького Івана, вихованця Дитячого театру «Скрєпки» КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості Каланчацької районної ради Херсонської області», керівник 

Наталя Походай; 

Петрука Петра та Вознюк Божену, вихованців театрального гуртка 

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

Житомирської обл., керівник Валентина Ратушинська; 

Мацеха Марину та Сисак Анастасію, вихованок гуртка витівників «Дивограй» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник Любов Філіпчук; 

дипломом ІІ ступеню 

Коваль Вікторію, вихованку Дитячого театру «Скрєпки» КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості Каланчацької районної ради Херсонської області», керівник 

Наталя Походай; 

Онофрійчук Марію, вихованку театрального гуртка «Трамвайчик» Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської обл., керівник 

Валентина Ратушинська; 

Рижка Івана, вихованця театрального гуртка «Трамвайчик» Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської обл., керівник 

Валентина Ратушинська; 

Конограй Ірину, вихованку «Народного художнього колективу» театру-студії 

«Пілігріми» (середня група) Баришівського районного центру позашкільної роботи 

«Мрія» Київської обл., керівник Наталія Масюк; 

дипломом ІІІ ступеню 

Демчук Фаіну, вихованку «Зразкового художнього колективу» «Музично-

театральна студія «Рандеву» Одеського будинку дитячої та юнацької творчості 

«ТОНІКА», м. Одеса, керівник Олена Зінчук; 

Сисак Анастасію, вихованку гуртка витівників «Дивограй» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник Любов Філіпчук; 

дипломом учасника 

Тихоню Дарину, вихованку Дитячого театру «Скрєпки» КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості Каланчацької районної ради Херсонської області», керівник 

Наталя Походай; 

Токар Аліну, вихованку Дитячого театру «Скрєпки» КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості Каланчацької районної ради Херсонської області», керівник 

Наталя Походай; 

Смирну Анастасію, вихованку Дитячого театру «Скрєпки» КЗ «Центр дитячої 

та юнацької творчості Каланчацької районної ради Херсонської області», керівник 

Наталя Походай; 

Дудку Дмитра, вихованця «Народного художнього колективу» театру-студії 

«Пілігріми» (середня група) Баришівського районного центру позашкільної роботи 

«Мрія» Київської обл., керівник Наталія Масюк; 

Шатьорну Марину, вихованку театрального колективу «Буратіно» 

Краснопільського районного центру дитячої та юнацької творчості на базі 

Славгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської обл., керівник 

Вікторія Стома; 
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Січкар Діану, вихованку гуртка «Художнє слово» Полонського будинку 

творчості школярів Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади м. 

Полонне Хмельницької обл., керівник Галина Карнафель; 

старша вікова категорія 

дипломом І ступеню 

Половинко Анну, вихованку театрального гуртка «Трамвайчик» Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичів Житомирської обл., керівник 

Валентина Ратушинська; 

дипломом ІІ ступеню 

Бодня Євгенія, вихованку «Народного художнього колективу» театру-студії 

«Пілігріми» (середня група) Баришівського районного центру позашкільної роботи 

«Мрія» Київської обл., керівник Наталія Масюк; 

дипломом ІІІ ступеню 

Орлова Костянтина, вихованця «Народного художнього колективу» театру-

студії «Пілігріми» (середня група) Баришівського районного центру позашкільної 

роботи «Мрія» Київської обл., керівник Наталія Масюк; 

дипломом учасника 

Войцеховську Тетяну, вихованку «Народного художнього колективу» театру-

студії «Пілігріми» (середня група) Баришівського районного центру позашкільної 

роботи «Мрія» Київської обл., керівник Наталія Масюк. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                                              Г. А. Шкура                                                                                                                       

 

 

   

 
 


