
 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 
 

 

 

Н А К А З  

 

 

22.10.2017 р.                   м. Київ             № 10-13 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

дитячо-юнацького 

фестивалю-майстерні 

авторської (бардівської) пісні 

«Сонячний зайчик» 

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 27.12.2016 № 1626, 20-22 жовтня 2017 року у місті Запоріжжі 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з Запорізьким 

міським Палацом дитячої та юнацької творчості було проведено Всеукраїнський 

відкритий дитячо-юнацький фестиваль-майстерню авторської (бардівської) пісні 

«Сонячний зайчик» (далі – Фестиваль). 

Участь у Фестивалі взяв 61 учасник з 9 регіонів України, а саме: 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Полтавської, Сумської, 

Харківської, Хмельницької областей та м. Києва. 

Відповідно до умов проведення Фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити: 

 

 

1.1. Дипломами призерів Фестивалю Українського державного центру 

позашкільної освіти: 
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Номінація «ВИКОНАВЕЦЬ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ» 

Тимощук Елізу, вихованку гуртка авторської пісні Позашкільного 

навчального закладу "Міський Палац дитячої та юнацької творчості", 

м. Запоріжжя, "За наполегливість в опануванні авторською піснею"; 

Тимченко Аліну, вихованку гуртка авторської пісні Позашкільного 

навчального закладу "Міський Палац дитячої та юнацької творчості", 

м. Запоріжжя – "За творчий прогрес"; 

Титаренко Ігоря, вихованця молодіжної студії Клубу авторської пісні 

"Булат", м. Суми – "За якісний гітарний акомпанемент"; 

Бихуненко Катерину, вихованку гуртка авторської бардівської пісні 

Міського палацу дитячої та юнацької творчості, м. Харків – "За щирість 

виконання"; 

Зайцева Андрія, вихованця Будинку дитячої творчості, м. Нетішин, 

Хмельницької обл. – "За лицарське втілення патріотичної позиції". 

Номінація «АНСАМБЛЬ» 

Тріо "Дніпро" (Золотухіна Ганна, Чеснакова Владислава, Чеснакова 

Златослава), вихованців СШ № 7, м. Дніпро) – "За творче співтовариство"; 

Гурток "Конгломерат", вихованців ЗОШ № 1, м. Слов’янськ, Донецької 

обл. – "За художнє втілення громадської позиції". 

Номінація «ПОЕТ» 

Шевченко Олену, вихованку Театру бардівської пісні Будинку дитячої 

творчості Подільського району, м. Київ – "За вдале поєднання поетичної форми 

та змісту"; 

Жураховську Олену, вихованку Театру бардівської пісні Будинку дитячої 

творчості Подільського району, м. Київ – "За відкриття порталу до паралельного 

Всесвіту"; 

Калашнік Валерію, вихованку гуртка пісенної поезії та туризму "Обрій" 

Гідроенергетичного коледжу ЗДІА, м. Запоріжжя – "За пошуки креативності в 

поетичних формах"; 

Борисенко Анастасію, вихованку гуртка авторської пісні Позашкільного 

навчального закладу "Міський Палац дитячої та юнацької творчості", 

м. Запоріжжя – "За метафоричність поетичного бачення". 

Номінація «ПРИЗ ГЛЯДАЦЬКИХ СИМПАТІЙ "СОНЯЧНИЙ ЗАЙЧИК» 

Козловського Дмитра, м. Київ. 

 

1.2. Дипломами лауреатів Фестивалю Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

Номінація «ВИКОНАВЕЦЬ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ» 

Кабаненко Максима, вихованця гуртка авторської бардівської пісні 

Міського палацу дитячої та юнацької творчості, м. Харків – "За набуття власного 

голосу"; 

Нестерову Єлизавету, вихованку гуртка авторської пісні Позашкільного 

навчального закладу "Міський Палац дитячої та юнацької творчості", 

м. Запоріжжя, – "За артистизм"; 



3 

 

Лук’янову Наталю, м. Бахмут, Донецької обл. – "За глибоке осмислення 

пісень"; 

Ткаченко Марію, вихованку Театру бардівської пісні Будинку дитячої 

творчості Подільського району, м. Київ) – "За створення яскравого творчого 

образу". 

Номінація «ДУЕТ» 

Гришакова Олексія, Скліфоса Юліана, вихованців гуртка авторської 

бардівської пісні Міського палацу дитячої та юнацької творчості, м. Харків – "За 

щирість та зворушливість виконання". 

Номінація «АНСАМБЛЬ» 

Ансамбль "Ноктюрн" (Колієнко Валерія, Цимбал Гліб, Нікітіна Дар'я), 

вихованців Обласного центру естетичного виховання учнівської молоді, 

м. Полтава) – "За вдале втілення актуальної теми". 

Номінація «ПОЕТ» 

Суворову Анастасію, вихованку Театру бардівської пісні Будинку дитячої 

творчості Подільського району, м. Київ – "За створення власного поетичного 

світу". 

 

1.3. Дипломами учасників Фестивалю Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

Похильченко Василя, вихованця Театру бардівської пісні Будинку дитячої 

творчості Подільського району, м. Київ – "За сміливе втілення класичної 

авторської пісні"; 

Морозова Микиту, вихованця гуртка пісенної поезії та туризму "Обрій" 

Гідроенергетичного коледжу ЗДІА, м. Запоріжжя) – "Надія"; 

Дует "Булатошки" (Зайцева Олександра, Лазаренко Ілля), м. Суми – "За 

яскраву безпосередність"; 

Білоножко Анну, вихованку Театру бардівської пісні Будинку дитячої 

творчості Подільського району, м. Київ – "За невпинність творчого пошуку"; 

Гасая Антона, вихованця молодіжної студії Клубу авторської пісні 

"Булат", м. Суми – "За виразний музичний супровід"; 

Равіча Михаїла, вихованця гуртка авторської пісні Позашкільного 

навчального закладу "Міський Палац дитячої та юнацької творчості", 

м. Запоріжжя – "За оригінальне втілення класичної авторської пісні". 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


