МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ

18.05.2018

м. Київ

№ 05-09

Про підсумки проведення Всеукраїнського
фестивалю дитячих театральних
колективів та майстрів художнього
слова «Дивосвіт Мельпомени»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018
№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), з 14 до 18 травня 2018 року в місті Херсоні
Українським державним центром позашкільної освіти Міністерства освіти і
науки України спільно з Херсонським Таврійським ліцеєм мистецтв було
проведено Всеукраїнський фестиваль дитячих театральних колективів
та майстрів художнього слова «Дивосвіт Мельпомени».
Участь у фестивалі взяли 350 учасників з різних регіонів України, зокрема: з
Сумської, Хмельницької, Рівненської, Миколаївської 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 та учасників Всеукраїнського
фестивалю дитячих театральних колективів та майстрів художнього слова
«Дивосвіт Мельпомени»
номінація «Театр»
дипломом Гран-прі
Народний художній колектив дитячий театр «Арт-ідея» Херсонської
гімназії №3, керівник Антоніна Грендаш ;
Народний навчальний театр «Студі-Арт», кафедри «Культурологія»
Херсонського державного університету, керівник Лідія Лимаренко.
Молодша вікова категорія
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дипломом І ступеню
Зразковий художній театральний колектив «Віват» Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв, керівник Світлана Савчук.
Дипломом ІІ ступеню
Зразковий театр слова «Дарунок неба» Вітовського Центру позашкільної
роботи відділу освіти та молоді Вітовської районної державної адміністрації
Миколаївської області, керівник Віктор Смірнов.
Середня вікова категорія
дипломом І ступеню
Зразковий художній колектив театральну студію «Маска» Херсонського
Будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради, керівник
Олена Ткач;
театральний колектив «Непосиди» Херсонського Таврійського ліцею
мистецтв, керівник Анжеліка Мельник.
Дипломом ІІ ступеню
Зразковий художній колектив театральний гурток «Посмішка» Будинку
дитячої творчості Новокаховської міської ради Херсонської області, керівник
Ольга Ганжа;
театральний гурток «Погляд» Центру дитячої та юнацької творчості
Рівненської районної ради Рівненської області, керівник Леся Семенюк;
Зразковий художній колектив дитячий музичний театр «Дзвіночок»
комунального закладу Сумського Палацу дітей та юнацтва, керівник Ірина
Пянкова.
Дипломом ІІІ ступеню
Зразковий
художній
колектив
драматичний
гурток
«Аtoms»
Первомайського
міського
дитячо-юнацького
центру
національного
відродження Миколаївської області, керівник Тетяна Гаврилюк.
Старша вікова категорія
Дипломом ІІ ступеню
Народний художній театральний колектив «Смайл» Дитячої школи
мистецтв м. Конотоп Полтавської області, керівники Тетяна Новикова, Юлія
Яценко-Мех.
Категорія «Студенти»
дипломом ІІ ступеню
Студентський
театр
«Світанок»
Миколаївського муніципального
академічного коледжу, керівник Євген Олійник.
Дипломом ІІ ступеню
Навчальний театр «Квілт» 2 курсу ВТЗ, КВНЗ Херсонського училища
культури, керівник Володимир Савчук.
Номінація «Театр ляльок»
дипломом І ступеню
Зразковий навчальний театр ляльок «Промінець» Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв, керівники Людмила Мітрофаненко, Ольга
Кабакович.
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Номінація «Читці»
молодша вікова категорія
дипломом І ступеню
Тарасюка Шона, вихованця зразкового художнього театрального колективу
«Дивосвіт» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Олена
Каминіна;
Шакулу Кирила, вихованця зразкового художнього театрального колективу
«Віват» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Світлана Савчук.
Дипломом ІІ ступеню
Буленок Єву, вихованку гуртка культури мови та спілкування «Дивограй»
Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник Любов Філіпчук;
Ейсмонтович Єву, вихованку Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №52 з поглибленим вивченням української мови, керівник Інна
Богданова;
Роздобудько Анну, вихованку зразкового художнього театрального
колективу «Віват» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник
Світлана Савчук.
Дипломом ІІІ ступеню
Паланюк Дарью, вихованку зразкового художнього колективу
драматичного гуртка «Аtoms» Первомайського міського дитячо-юнацького
центру національного відродження Миколаївської області, керівник Тетяна
Гаврилюк;
Лештан Аліну, вихованку народного художнього театрального колективу
«Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області, керівник Юлія
Яценко-Мех;
Бутенка Ростислава, вихованця зразкового художнього театрального
колективу «Віват» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник
Світлана Савчук.
Дипломом учасника
Яценко Марію, вихованку народного художнього театрального колективу
«Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області, керівник Юлія
Яценко-Мех;
Ющенко Анастасію, вихованку зразкового художнього театрального
колективу «Віват» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник
Світлана Савчук;
Шевченка Олексія, вихованця зразкового театру слова «Дарунок неба»
Вітовського Центру позашкільної роботи відділу освіти та молоді Вітовської
районної державної адміністрації Миколаївської області, керівник Віктор
Смірнов;
Смєлову Ангеліну, вихованку зразкового театру слова «Дарунок неба»
Вітовського Центру позашкільної роботи відділу освіти та молоді Вітовської
районної державної адміністрації Миколаївської області, керівник Віктор
Смірнов;
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Шведову Маргариту, вихованку зразкового театру слова «Дарунок неба»
Вітовського Центру позашкільної роботи відділу освіти та молоді Вітовської
районної державної адміністрації Миколаївської області, керівник Віктор
Смірнов;
Колесника Олександра, вихованця зразкового театру слова «Дарунок неба»
Вітовського Центру позашкільної роботи відділу освіти та молоді Вітовської
районної державної адміністрації Миколаївської області, керівник Віктор
Смірнов;
Романович Ангеліну, вихованку зразкового театру слова «Дарунок неба»
Вітовського Центру позашкільної роботи відділу освіти та молоді Вітовської
районної державної адміністрації Миколаївської області, керівник Віктор
Смірнов;
Малахову Наталію, вихованку зразкового театру слова «Дарунок неба»
Вітовського Центру позашкільної роботи відділу освіти та молоді Вітовської
районної державної адміністрації Миколаївської області, керівник Віктор
Смірнов.
Середня вікова категорія
дипломом І ступеню
Остапенко Тетяну, вихованку зразкового художнього колективу
драматичного гуртка «Аtoms» Первомайського міського дитячо-юнацького
центру національного відродження Миколаївської області, керівник Тетяна
Гаврилюк;
Ляха Тимофія, вихованця народного художнього театрального колективу
«Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області, керівник Олена
Ігнатенко;
Філончук Дарью, вихованку Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 50 ім. Романа Набєгова, керівник Інна Богданова.
Дипломом ІІ ступеню
Ляха Євгена, вихованця народного художнього театрального колективу
«Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області, керівник Олена
Ігнатенко.
Дипломом ІІІ ступеню
Мацеху Марину, вихованку гуртка культури мови та спілкування
«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, керівник Любов
Філіпчук;
Сєріка Івана, вихованця театрального колективу «Веселкові вітрила»
Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Володимир Савчук.
Дипломом учасника
Жуковську Марію, вихованку зразкового художнього колективу лялькової
студії «Сонечко» Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської
області, керівник Тамара Угарова;
Стрельчук Анастасію, вихованку зразкового художнього колективу
лялькової студії «Сонечко» Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради
Рівненської області, керівник Тамара Угарова;
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Рахубу Анфісу, вихованку літературного гуртка «Мистецтво живого слова»
Центру дитячої та юнацької творчості м. Вознесенськ Миколаївської області,
керівник Надія Рахуба;
Агеєву Єву, вихованку театрального колективу «Діти Мельпомени»
комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29
м. Суми, керівник Анастасія Шадура;
Кравчук Катерину, вихованку зразкового художнього театрального
колективу «Віват» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник
Світлана Савчук;
Рибась Валерію, вихованку зразкового художнього театрального колективу
«Віват» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Світлана Савчук.
Старша вікова категорія
дипломом І ступеню
Міхеєву Валерію, вихованку народного художнього театрального колективу
«Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області, керівник
Тетяна Новикова.
Дипломом ІІ ступеню
Зайцеву Анастасію, вихованку народного художнього театрального
колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області,
керівник Юлія Яценко-Мех.
Дипломом ІІІ ступеню
Шевченко Катерину, вихованку народного художнього театрального
колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області,
керівник Тетяна Новикова;
Калан Софію, вихованку зразкового художнього колективу театрального
гуртка «Посмішка» будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради,
керівник Ольга Ганжа.
Дипломом учасника
Благодарову Маргариту, вихованку народного художнього театрального
колективу «Смайл» Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області,
керівник Тетяна Новикова;
Василевич Антоніну, вихованку зразкового художнього колективу
лялькової студії «Сонечко» Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради
Рівненської області, керівник Тамара Угарова;
Макарук Софію, вихованку зразкового художнього колективу лялькової
студії «Сонечко» Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської
області, керівник Тамара Угарова;
Христян Анастасію, вихованку зразкового художнього колективу
театрального гуртка «Посмішка» будинку дитячої творчості Новокаховської
міської ради Херсонської області, керівник Ольга Ганжа;
Савченко Євгена, вихованця зразкового художнього колективу театрального
гуртка «Посмішка» будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради
Херсонської області, керівник Ольга Ганжа;
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Король Анну, вихованку зразкового художнього колективу театрального
гуртка «Посмішка» будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради,
керівник Ольга Ганжа.
Категорія «Студенти»
дипломом І ступеню
Гмиріна Олександра, студента 2 курсу Комунального вищого навчального
закладу «Херсонське училище культури», керівник Володимир Савчук.
Номінація «Читці. Літературні композиції»
дипломом І ступеню
групу читців театрального колективу «Бенефіс» Дитячого Центру
позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва, керівник Ольга
Паніна.
Дипломом ІІ ступеню
групу читців вихованців народного театрального колективу «Смайл»
Дитячої школи мистецтв м. Конотоп Сумської області, керівники Тетяна
Новикова, Юлія Яценко-Мех;
Плакун Анастасію, вихованку зразкового художнього театрального
колективу «Веселята» Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 57
з поглибленим вивченням іноземних мов, керівник Олена Олійникова.
Дипломом ІІІ ступеню
групу читців літературного гуртка «Мистецтво живого слова» Центру
дитячої та юнацької творчості м. Вознесенськ Миколаївської області, керівник
Надія Рахуба за літературно-музичну композицію «Настрій покращився»;
Долабані Марію, вихованку зразкового художнього театрального колективу
«Веселята» Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 57
з поглибленим вивченням іноземних мов, керівник Олена Олійникова.
Дипломом учасника
групу читців літературного гуртка «Мистецтво живого слова» Центру
дитячої та юнацької творчості м. Вознесенськ Миколаївської області, керівник
Надія Рахуба.
Номінація «Малі театральні форми»
дипломом І ступеню
Зразковий художній колектив театральна студія «Маска» Херсонського
Будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради, керівник
Олена Ткач.
Дипломом ІІ ступеню
Зразковий художній театральний колектив «Дивосвіт» Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв, керівник Олена Каминіна.
Дипломом ІІ ступеню
театральний колектив «Браво» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв,
керівники Людмила Мітрофаненко, Дмитро Єфімов.
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Дипломом ІІІ ступеню
Зразковий художній колектив театральний колектив «Веселята»
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим
вивченням іноземних мов, керівник Олена Олійникова.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Педоренко О. В.
Директор

Г. А. Шкура

