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Н А К А З  

 

 

23.10.2016 р.                   м. Київ             № 10-08 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

дитячо-юнацького 

фестивалю-майстерні 

авторської (бардівської) пісні 

«Сонячний зайчик» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016  

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

25.12.2015. №1360» з 21 до 23 жовтня 2016 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 взяли 89 учасників з 10 регіонів України, а саме: 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Львівської,  Полтавської, 

Сумської, Харківської, Хмельницької областей та м. Києва. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломами лауреатів Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Білоножко Анну, вихованку Дитячого театру бардівської пісні Будинку 

дитячої творчості Подільського району м. Київ - «За кращу авторську пісню»; 
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Вихованців Дитячого театру бардівської пісні Будинку дитячої творчості 

«На Подолі» Подільського району м. Київ - «За створення унікальної 

атмосфери поетичної співтворчості у колективі»; 

Дар’ю Суровикіну, Анну Мельникову, Михаїла Равіча, Германа Лумпова, 

вихованців ансамблю гуртка авторської пісні міського Палацу дитячої та 

юнацької творчості м. Запоріжжя – «За акторський ансамбль у виставі «Щоб 

тільки праведне змоглось…»; 

Комарницьку Юлію, вихованку гуртка м. Стрий, Львівської області – «За 

майстерність виконання української співаної поезії»; 

Лук’янову Наталію, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

м. Бахмут, Донецької області – Приз симпатій фестивалю «Сонячний Зайчик»; 

Нестерову Єлизавету, вихованку гуртка авторської пісні міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості м. Запоріжжя, – «За зворушливість виконавчої 

манери»; 

Серпокрилову Марину, вихованку молодіжної студії клубу авторської пісні 

«Булат» м. Суми – «За найкраще втілення співаної поезії Новелли Матвєєвої»; 

Хохлова Олексія, вихованця гуртка авторської пісні Харківського міського 

палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради – «Кращий 

виконавець». 

1.2. Дипломами призерів Фестивалю Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

Біхуненко Катерину, вихованку гуртка авторської пісні Харківського 

міського палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради – «За 

інтелігентне відчуття авторської пісні»; 

Гришакова Олексія, вихованця гуртка авторської пісні Харківського 

міського палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради – «За 

вибір актуальної теми в репертуарі»; 

Долгова Даніїла, вихованця Іллінівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

Костянтинівської районної ради с. Іллінівка, Костянтинівського району 

Донецької області – «За самобутній творчій пошук»; 

Золотухіну Ганну, вихованку Комунального закладу освіти «Спеціалізована 

школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпропетровської 

міської ради – «За виконавчій потенціал»; 

Івахову Анастасію, вихованку Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості молоді Хмельницького управління освіти – «За 

вишуканість вибору репертуару»; 

Кабаненко Максима, вихованця гуртка авторської пісні Харківського 

міського палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради - «За 

створення художньої атмосфери пісні»; 

Лаврінців Руслану, вихованку Професійного ліцею № 5 м. Новий Розділ 

Львівської області, автор пісні – «За втілення громадської позиції»; 

Лаврушко Владислава, Мельника Олега, вихованців обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді м. Полтава – «За гармонійність 

дуету»; 
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Орлова Руслана, вихованця гуртка с. Вільхівці, Жидачівського району 

Львівської області, – «За поетичні знахідки»; 

Скліфосу Юліану, вихованку гуртка авторської пісні Харківського міського 

палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради – «За вірність 

традиціям та щирість почуттів»; 

Сокірченко Марію, вихованку Дитячого театру бардівської пісні Будинку 

дитячої творчості Подільського району м. Київ – «За оригінальну музичну 

трактовку класичної поезії». 

1.3. Дипломами учасників Фестивалю Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

Вихованці колективу «Конгломерат» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

№ 1 м. Слов’янськ  Донецької області – «За лицарське відношення до 

авторської пісні»; 

Мельникову Анну, вихованку гуртка авторської пісні міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості м. Запоріжжя – «За переконливе втілення 

поетичного образу»; 

Тимченко Аліну, вихованку гуртка авторської пісні міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості м. Запоріжжя – «За прагнення до вершин 

виконавської майстерності»; 

Тимченко Катерину, вихованку гуртка авторської пісні міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості м. Запоріжжя – «За наполегливість в оволодінні 

виконавською майстерністю»; 

Титаренко Ігора, вихованця Молодіжної студії клубу авторської пісні 

«Булат» м. Суми – «За втілення сучасних тенденцій в авторській пісні»; 

Ткаченко Марію, вихованку Дитячого театру бардівської пісні Будинку 

дитячої творчості Подільського району м. Київ – «За яскраве створення образу 

Сонячного зайчика». 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


