
 
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

03.04.2016 р.            м. Київ                                    № 04-02        

 

 

Про підсумки   проведення Всеукраїнського  

відкритого фестивалю   дитячих та 

юнацьких аматорських театрів 

«Маски Мельпомени» 

 

 

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 02 

по 05 квітня 2016 року у місті Харкові на базі Харківського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Харківської міської ради Українським державним центром 

позашкільної освіти було проведено заключний (очний) етап Всеукраїнського 

відкритого фестивалю дитячих та юнацьких аматорських театрів «Маски 

Мельпомени». 

Участь у фестивалі взяли представники 6 театральних колективів із 5 

областей України, а саме: Дніпропетровської, Запорізької, Рівненської, 

Сумської, Чернівецької. 

Загальна кількість учасників фестивалю –  233 особи.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти переможців Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячих та 

юнацьких аматорських театрів «Маски Мельпомени»: 

у номінації «Кращий спектакль фестивалю» 

театр – студію «Революційна 13»  м. Кривий Ріг, вистава «Поверить в 

бабочек», керівник Тетяна Вєтковська; 



у номінації «Краще втілення національно – патріотичної теми» 

зразкову театральну студію «Маленький принц» м. Рівне за виставу 

«Неспляча красуня», керівник Галина Нікітіна; 

у номінації «Краще втілення моральних пріоритетів» 

 зразковий дитячий драматичний колектив «Театр юних чернівчан»              

м. Чернівці, за виставу «Тепер ти знову», керівник Іван Данілін; 

у номінації «Краще музичне рішення» 

театр-студію «Революційна 13» за участю арт-студії «Дитячий світ», за 

виставу «Поверить в бабочек», керівник Тетяна Вітковська; 

у номінації «Краща пластично-сценічна культура» 

театральну студію «Большая перемена» м. Нікополь Дніпропетровської 

області, керівник Ірина Лагутіна; 

у номінації «Краще художньо - сценографічне рішення»  

зразковий дитячий драматичний колектив «Театр юних чернівчан»                      

м. Чернівці, за виставу «Тепер ти знову», керівник Іван Данілін; 

у номінації «За краще вирішення масових сцен»  

«Народний художній колектив» України театр юних «Скворечня» м. Суми, 

за виставу «Принц та злидар», керівник Світлана Загоняйко; 

у номінації «За збереження традицій класичного театру» 

 театральний колектив «Маска» м. Бердянськ, за виставу «Біда від ніжного 

серця», керівник. Вікторія Терещенко; 

у номінації «Вибір глядачів»  

театральну студію «Большая перемена» м. Нікополь Дніпропетровської 

області, вистава «Снігова королева», керівник Ірина Лагутіна; 

у номінації «За кращу жіночу роль першого плану» 

Вікторію Петрову, актрису театру-студії «Революційна 13» м. Кривий Ріг, за 

роль Жовтої у виставі «Поверить в бабочек», керівник Тетяна Вітковська;  

у номінації «За кращу чоловічу роль першого плану» 

 Давида Майданюка, актора зразкового дитячого драматичного колективу 

«Театр юних чернівчан» м. Чернівці, за роль Парня у виставі «Тепер ти знову», 

керівник Іван Данілін 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора -                    

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 
 

 


