МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ

19. 05. 2018

м. Київ

№ 05-10

Про підсумки проведення
Всеукраїнського фестивалю
закладів позашкільної освіти України
«Територія творчості»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 року № 12, 19 травня 2018
року у місті Києві на базі Центру культури і мистецтв Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» відбувся Всеукраїнський відкритий фестиваль позашкільних
навчальних закладів України «Територія творчості» в рамках якого були
проведені: Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових оркестрів «Армія дітям»
та Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського відкритого фестивалю
дитячої та юнацької творчості «Чисті роси».
Участь у фестивалі взяли 1500 учасників з позашкільних навчальних
закладів України, зокрема: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Донецької,
Житомирської,
Запорізької,
Київської,
Кіровоградської,
Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської,
Хмельницької, Чернігівської областей та м. Києва.
Відповідно до умов проведення
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити подяками Українського державного центру позашкільної
освіти до 100-річчя позашкільного руху України, за сумлінну працю та
особистий внесок керівників гуртків
Номінація «Вокальне мистецтво»
Маслюк В.М., керівника народного фольклорного ансамблю «Вишиванка»
Центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» м. Тараща Київської області;
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Заклецьку Р.Р., керівника вокально-хореографічного ансамблю «Зернятко»
Будинку дітей та юнацтва «Вітряні гори» Подільського району міста Києва;
Гончаренка О.М., керівника шоу-групи «Альтана» Центру дитячої та
юнацької творчості Солом’янського району міста Києва;
Стасенко Н. О., керівника гуртка Градизької гімназії імені героя України
О.Білаша Глобинської районної ради Полтавської області;
Гавазу В.С., керівника «Народного художнього колективу» студії сучасної
естрадної пісні «Вікторія» Кіровоградського обласного центру дитячої та
юнацької творчості;
Халецьку Л.І., керівника Народного художнього фольклорного колективу
«Джерельце» Олександрівського районного центру дитячої та юнацької
творчості Кіровоградської області;
Купиру С.І., керівника гуртка «Перлинка» Будинку школяра Любомльської
районної ради Волинської області;
Поліводу М.Є., керівника студії естрадної пісні «Народного художнього
колективу» Житомирського Центру творчості дітей і молоді;
Степаненко С.Г., керівника дівочого хору «Вогник» Народного художнього
колективу Київського Палацу дітей та юнацтва;
Толмачова Р.В., керівника хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок»
Народного художнього колективу Київського Палацу дітей та юнацтва;
Усенко Г.С., керівника студії естрадного співу «Шанс» Запорізької
спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум»;
Гаврилюк О.М., керівника Народного художнього колективу вокального
ансамблю «Співограй» «Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник»
Білоцерківської міської ради Київської області;
Маліновську О. В., керівника Народного художнього колективу хорової
студії «Струмочок» Центру творчості дітей і молоді м. Житомир;
Красун О.П., керівника гуртка Костопільського будинку школярів та
юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області.
Номінація «Хореографічне мистецтво»
Яценко О.Л., керівника «Народного художнього колективу» ансамблю
народного танцю «Україна» Дитячо-юнацької хореографічної студії імені
Миколи Коломійця «Щасливе дитинство» Дніпровського району міста Києва;
Грищенко Л.М., керівника Народного художнього колективу ансамблю
сучасної хореографії «Фламінго» Київського Палацу дітей та юнацтва;
Довганюк Л.А., керівника «Народного художнього колективу» ансамблю
фольклорно-стилізованого танцю «Плай» Полтавського обласного центру
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради;
Грищук Л.С., керівника Зразкового ансамблю бального танцю «Шарм»
позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин
Хмельницької області;
Лопареву Т.М., керівника «Народного художнього колективу» ансамблю
танцю «Посмішка» Житомирського Центру творчості дітей і молоді;
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Номінація «Циркове мистецтво»
Гінжалюк І.В., керівника «Народного художнього колективу» дитячоюнацького цирку «Але-ап» Київського Палацу дітей та юнацтва;
Курінського О.Ю., керівника «Народного художнього колективу» дитячоюнацького цирку «Але-ап» Київського Палацу дітей та юнацтва;
Літічевського В.В., керівника циркового гуртка «Мрія» Центру естетичного
виховання м. Миргород Полтавської області;
Грицюк Л.Г., керівника Зразкового колективу циркової студії «Каскад»
Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради
Рівненської області.
Номінація «Інструментальне мистецтво»
Браславець І., керівника ансамблю барабанщиків «Запальні ритми»
державного навчального закладу «Вище професійне училище № 11
м. Хмельницький»;
Лисич О.О., керівника «Народного художнього колективу» ансамблю
народної музики «Первоцвіт» Київського Палацу дітей та юнацтва;
Нестерук М.Г., керівника «Народного художнього колективу» естраднодухового оркестру «Юність» Київського Палацу дітей та юнацтва;
Єжижанського Е.В., керівника «Народного художнього колективу»
ансамблю українських інструментів «Козаченьки» Центру дитячої та юнацької
творчості Добропільської міської ради Донецької області.
Номінація «Театральне мистецтво»
Хімоніді П.Г., керівника Зразкового творчого об’єднання «Різні Люди»
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» Київської області;
Титаренко О.І., керівника Зразкового творчого об’єднання «Різні Люди»
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» Київської області;
Ганжу О.О., керівника «Зразкового художнього колективу» театрального
гуртка «Посмішка» Будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради
Херсонської області;
Погребняк Т.М., керівника Народного художнього колективу музичного
театру юного актора «Fantaziа New» Центру творчості дітей та юнацтва
Оболонського району м. Києва;
Саллінен І. В., керівника Зразкової театральної студії «Дебют»
Комунального позашкільного закладу «Нікопольський будинок дитячої та
юнацької творчості» Дніпропетровської області.
Номінація
«Літературна творчість»
Марцинюк Т. І., керівника гуртка «Літературна вітальня» Березнівського
навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів- ліцей з
професіональним навчанням» Рівненської області;
Петрову В.В., керівника гуртка Голопристанської загальноосвітньої школи
I-III ступенів, №1 Голопристанської міської ради Херсонської області;
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Погинайко Н.М., керівника гуртка «Літературна студія «Джерельце»
Дунаєвецького будинку творчості школяра Хмельницької області;
Городецьку Л.В., керівника гуртка Комунального закладу освіти «ХутороГубининська загальноосвітня школа I-III ступенів» відділу освіти
Новомосковської районної ради Дніпропетровської області;
Петрову В.В., керівника гуртка Отрадівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Новотроїцького району Херсонської області;
Поліщук О.О., керівника літературного гуртка «Червона калина»
комунального закладу освіти «Жовтоводська гуманітарна гімназія імені Лесі
Українки» м. Жовті Води Дніпропетровської області;
Протас В.В., керівника гуртка «Юні журналісти» Комунального
позашкільного
навчального
закладу
Крупенецької
сільської
ради
Радивилівського району Рівненської області.
Номінація
«Фото-, кіно-, відео творчість»
Сагайдак Є. В., керівника народної студії ТБ і преси «Рожевий слон»
Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області;
Білоус Г. М., керівника гуртка «Цифрова фотографія» Костопільського
будинку школярів та юнацтва Рівненської області;
Підкопай Т.В., керівника гуртка юних фотоаматорів « Позитив» районного
центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради Харківської
області;
Івкін В. О., керівника фотостудії «Данко» Чернігівського обласного Палацу
дітей та юнацтва;
Власову Н. С., керівника гуртка Комунального позашкільного навчального
закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
Дніпропетровської обласної ради» м. Дніпро;
Черноус В. В., керівника гуртка «РRO фото» Білозерського районного
Центру творчості дітей та юнацтва Херсонської області;
Кучму О.І., керівника гуртка Комунального позашкільного навчального
закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
Дніпропетровської обласної ради» м. Дніпро;
Кучму Н.П., керівника гуртка Комунального позашкільного навчального
закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
Дніпропетровської обласної ради» м. Дніпро;
Марач І.В., керівника євроклубу «Глобус» Костопільського будинку
школярів та юнацтва Рівненської області;
Лисенко Т. О., керівника народної студії ТБ і преси «Рожевий слон» Центру
дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області;
Підкопай Т.В., керівника гуртка юних фотоаматорів «Позитив» районного
центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради Харківської
області;
Черноус В. В., керівника гуртка «РRO фото» Білозерського районного
Центру творчості дітей та юнацтва Херсонської області
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Рулу С., керівника гуртка «Основи РR і зв’язки з громадськістю»
Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді;
Маліновського Ю.М., керівника гуртка «Фоторепортери КПДЮ»
Київського палацу дітей та юнацтва.
Номінація
«Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та художні ремесла»
Кімеріну А.М., керівника Народного художнього колективу студії
образотворчого мистецтва «Фантазія» Добропільського центру дитячої та
юнацької творчості Донецької області;
Чех Т.В., керівника Зразкового художнього колективу гуртка кераміка
«Обереги» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської
молоді;
Кулібабу О.Д., керівника Зразкового творчого об’єднання «Українська
вишивка» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської
ради «Палац дітей та юнацтва» м. Тростянець Сумської області;
Остапенко С.М., керівника гуртка «Художня вишивка» КЗ «Вінницького
районного будинку дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради
Вінницької області;
Акчуріну Т.О., керівника гуртка «Барви світу» Комунального закладу
Запорізької спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум»
Запорізької обласної ради;
Ворошило С.І., керівника гуртка «Аплікація з соломки» Комунального
закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та
юнацтва» м. Тростянець Сумської області;
Бекетову-Дохленко Т.О., керівника гуртка комунального закладу
«Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «ТШЕВ»
Тернівської міської ради Дніпропетровської області;
Ал-Джанабі И.П.; керівника Народного художнього колективу гуртка
«Малюнок і живопис» позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Дружківської міської ради Донецької області, за роботу
«Вогняний птах»,.;
Іваненко В.В., керівника Зразкового художнього колективу гуртка
«Соняшник» позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» Дружківської міської ради Донецької області;
Калініченко Н.В., керівника гуртка «Розпис по дереву» Херсонського
державного будинку художньої творчості;
Колотову О.В., керівника Зразкового художнього колективу гуртка «Вироби
зі шкіри» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості
Хмельницької області;
Войткову В.В., керівника Народного художнього колективу гуртка
«Писанка» Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок
творчості школяра» Хмельницької області;
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Єрмак-Слєпуху О.О., керівника Народного художнього колективу гуртка
декоративно-прикладного мистецтва «Умілі ручки» обласного Будинку
художньої творчості Миколаївської обласної ради.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Педоренко О. В..
Директор

Г. А. Шкура

