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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
09.02.2018 р.

м. Київ

№ 02-02

Про підсумки проведення Всеукраїнського відкритого
літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів
«Розстріляна молодість»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018р. № 12
«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік» 09 лютого 2018 року у місті
Житомирі Українським державним центром позашкільної освіти спільно з
Житомирським державним будинком художньої та технічної творчості було
проведено Всеукраїнський відкритий літературно-музичний фестиваль вшанування
воїнів «Розстріляна молодість».
Усього у відбірковому етапі фестивалю взяли участь близько 1500 учасників,
представників учнівської та студентської молоді з Житомирської (734 чоловік),
Донецької (226 чоловік), Рівненської (120 чоловік), Хмельницької (81 чоловік),
Закарпатської (50 чоловік), Кіровоградської (27 чоловік), Тернопільської (10 чоловік),
Чернігівської (8 чоловік), Одеської (4 чоловіки), Сумської (4 чоловіки) та інших
областей України.
У заключному етапі фестивалю взяли участь 765 чоловік із Донецької,
Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Сумської,
Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, областей України, в тому числі у
виставці образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, художньої та
документальної фотографії - 155 учасників; у номінації авторські твори - 206 чоловік;
у заключному гала-концерті - 404 чоловіки.
Відповідно до умов проведення Всеукраїнського відкритого літературномузичного фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна молодість» та на підставі
рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного центру
позашкільної освіти переможців Всеукраїнського відкритого літературно-музичного
фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна молодість»
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Дипломом І ступеня:
«Народний художній колектив» духовий оркестр «Гучні сурми»
Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості, учнів
Житомирського професійного політехнічного ліцею (керівники Григорій Мазарчук,
Василь Зосім);
«Народний художній колектив» «Возвягель» Державного навчального закладу
«Новоград-Волинське вище професійне училище» (керівник Петро Гаврилюк);
«Народний художній колектив» вокальну студію «Heartbeat» Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької творчості, м. Слов’янськ (керівник Геннадій
Петренко);
«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Фо степ» Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької творчості, м. Слов’янськ (керівник Тетяна
Хіміон);
Академічний ансамбль танцю «Сонечко» Житомирського обласного центру
хореографічного мистецтва (керівники народні артисти України Тетяна та Михайло
Гузун);
«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Посмішка» Житомирського
Центру творчості дітей і молоді (керівник Тетяна Лопарева);
«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Німфея»
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»
Дружківської міської ради Донецької області (керівник Маргарита Сушко);
Зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» позашкільного навчального
закладу «Будинок дитячої творчості», м. Нетішин Хмельницької області (керівник
Лариса Грищук);
Рулу Наталію, вихованку гуртка «Художні вироби з вовни» Шепетівського
міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області (керівник
Колотова О. В.);
Білосвітова
Євгенія,
вихованця
гуртка
технічної
творчості
Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості,
м. Кропивницький (керівник Загороднюк А. В.);
П’ятковську
Катерину,
ученицю
Слов’янського
багатопрофільного
регіонального центру професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса Донецької області
(керівник Панькова О. Л.);
Колектив вихованців гуртка «Історико-технічне стендове моделювання»
Житомирського міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
(керівник Шафіков М. Р.).
Дипломом ІІ ступеня:
Андріанову Валерію, Світкову Діану, П’ятковську Катерину, учнів
Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені
П. Ф. Кривоноса Донецької області (керівник Рипунова О. С.);
Таращенкову Валентину, ученицю Слов’янського багатопрофільного
регіонального центру професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса Донецької області
(керівник Будник О. В.);
Лосєву Ольгу, ученицю Слов’янського багатопрофільного регіонального
центру професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса Донецької області (керівник
Павенко Н. Л.);
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Приходько Наталію, ученицю Слов’янського багатопрофільного регіонального
центру професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса Донецької області (керівник
Гусак Л. В.);
Колектив вихованців гуртка «Юний дизайнер» Житомирського Центру
творчості дітей і молоді (керівник Дацун В. О.);
Болемчук Іванну, вихованку гуртка «Основи дизайну» Житомирського
Центру творчості дітей і молоді (керівник Канарьова О. В.);
Іваненко Вікторію, вихованку гуртка «Макраме» Житомирського Центру
творчості дітей і молоді (керівник Падюк І. В.);
Колектив вихованців гуртка «Народне мистецтво» Житомирського міського
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник Алейнікова О. А.).
Забара Булдиженка, учня Державного навчального закладу «Охтирський центр
професійно-технічної освіти» Сумської області (керівник Микола Обуховський);
Хореографічний колектив «Фантазія» комунального закладу «Палац культури»
Житомирської міської ради (керівник Тетяна Черняєва);
Колектив театру-студії «Мрія» Часовоярської опорної школи І-ІІІ ступенів
№ 17 Бахмутського району Донецької області (керівники Олександра Прядко та
Людмила Рибалко);
Валерію Тітову, вихованку театру-студії «Мрія» Часовоярської опорної школи
І-ІІІ ступенів № 17 Бахмутського району Донецької області (керівник Марина
Ближченко);
Анну Никонюк, вихованку фольклорного гуртка «Надвечір’я» Професійнотехнічного училища № 12, м. Бердичів (керівник Оксана Гусар);
Колектив танцювального клубу «Кристал» 25-го гарнізонного Будинку
офіцерів, м. Житомир (керівник Юлія Кравчук);
Миколу Полусмяка, вихованця вокального гуртка Центральноукраїнського
державного будинку художньої та технічної творчості, м. Кропивницький (керівник
Олександр Лагомина);
Колектив
вихованців
хореографічного
гуртка
«Самоцвіти»
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості
Хмельницької області (керівник Оксана Сукач);
Колектив вихованців танцювального гуртка «Ліцеїст» Житомирського
державного будинку художньої та технічної творчості, учнів Державного навчального
закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище» (керівник Сергій
Харитонов).
Дипломом ІІІ ступеня:
Колектив вихованців фольклорного гуртка «Житомирянка» Житомирського
державного будинку художньої та технічної творчості, учнів філії Центру професійнотехнічної освіти м. Житомир (керівник Тетяна Осецька);
Вокальний колектив «Сузір’я» комунальної соціально-реабілітаційної установи
«Житомирське вище професійне училище-інтернат» Житомирської обласної ради
(керівник Олена Волотовська);
Корольчук Дар’ю, вихованку клубу «Витоки» Старокостянтинівського міського
центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області (керівник
Шерстобітова Л. В.);
Міненко Ольгу, Міненко Ірину, вихованок гуртка «Художня творчість»
Житомирського Центру творчості дітей і молоді (керівник Сафонова Ю. Е.);
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Колектив вихованців гуртка «Рукоділля» Житомирського Центру творчості
дітей і молоді
(керівник Арбузова О. А.);
Колектив вихованців гуртка «Художній дизайн» Житомирського міського
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник Басюк Т. В.).
2. Оголосити подяки за особистий внесок у національно-патріотичне виховання
учнівської молоді:
Ткачук Нелі Дмитрівні, директору Житомирського державного будинку художньої
та технічної творчості;
Бахур Нілі Станіславівні художньому керівнику Житомирського державного
будинку художньої та технічної творчості;
Василенко Наталії Володимирівні, завідувачу організаційно-масового відділу
Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості;
Войтович Тетяні Іванівні, методисту Житомирського державного будинку
художньої та технічної творчості;
Задорожній Людмилі Михайлівні, методисту Житомирського державного будинку
художньої та технічної творчості;
Теплій Валентині Степанівні, Заслуженій артистці України, художньому керівнику
Державного навчального закладу «Центр сфери обслуговування м. Житомира»;
Мосейчук Світлані Олександрівні, директору Державного навчального закладу
«Центр сфери обслуговування м. Житомира»;
Градовському Петру Михайловичу, директору Державного навчального закладу
«Житомирське вище професійне технологічне училище»;
Горай Оксані Іванівні, заступнику директора з навчально-виховної роботи
Житомирського професійного політехнічного ліцею.
Шмалюку
Анатолію
Миколайовичу,
голові
оргкомітету,
засновнику
Всеукраїнського літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна
молодість»;
Пухальській Аллі Анатоліївні, в. о. директора, Державного професійно-технічного
навчального закладу «Вище професійне училище міста Житомира».
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –
Педоренко О. В..
Директор

Г. А. Шкура

