
 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 
 

 

 

Н А К А З  

 

 

21.10.2018 р.                   м. Київ             № 10-07 

 

 

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 2018 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 04.01.2018 № 12, 19-21 жовтня 2018 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 80 учасників з 9 регіонів України, а саме: 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, 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 Українського державного центру позашкільної освіти 

призерів Фестивалю: 

Номінація «Виконавець – автор пісні (музики та слів)» 

Харченко Артема, вихованця гуртка вокального співу 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, – «За наполегливість у творчому зростанні»; 
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Буйвал Анастасію, вихованку гуртка авторської бардівської пісні Міського 

палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради, – «За створення 

художньої атмосфери». 

Номінація «Виконавець авторської пісні» 

Жураховську Олену, вихованку дитячо-юнацького театру бардівської пісні 

«На Подолі» Будинку дитячої творчості Подільського району, м. Київ, – «За віру 

в диво»; 

Кужелєву Поліну, вихованку гуртка авторської бардівської пісні Міського 

палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради, – «За глибоке 

розуміння поетичного тексту»; 

Тищенко Анну, вихованку гуртка авторської пісні Позашкільного 

навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької 

міської ради Запорізької області, – «За усвідомлений підхід до творчості»; 

Братченко Анастасію, вихованку гуртка авторської бардівської пісні 

Міського палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради, – «За 

відданість мистецькій справі»; 

Морозова Микиту, вихованця гуртка пісенної поезії та туризму «Обрій» 

Комунального закладу «Центр туризму» Запорізької обласної ради, – «За 

емоційну виразність». 

Номінація «Дует, ансамбль» 

Коренєву Катерину, Гасай Антона, вихованців молодіжної студії Клубу 

авторської пісні «Булат», м. Суми, – «За гармонійність в дуетній роботі»; 

Колієнко Валерію, Цимбала Гліба, вихованців інструментального ансамблю 

«Ноктюрн» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді, – «За вірність класичній спадщині»; 

Жураховську Олену, Ткаченко Марію, Бондаренко Олексія, Данченко 

Антона, вихованців дитячо-юнацького театру бардівської пісні «На Подолі» 

Будинку дитячої творчості Подільського району, м. Київ – «За сценічну 

виразність ансамблю»; 

Лазоренко Іллю, вихованця молодіжної студії Клубу авторської пісні 

«Булат», м. Суми; Малошевича Олега, Бондаренко Олексія, вихованців дитячо-

юнацького театру бардівської пісні «На Подолі» Будинку дитячої творчості 

Подільського району, м. Київ, – «За творчу співдружність»; 

Гурток пісенної поезії та туризму «Обрій» Комунального закладу «Центр 

туризму» Запорізької обласної ради – «За виразне втілення громадянської 

тематики». 

Номінація «Поет» 

Дубовицького Вадима, м. Запоріжжя – «За висвітлення філософської та 

соціальної проблематики»; 

Дербеньова Костянтина, вихованця молодіжної студії Клубу авторської пісні 

«Булат», м. Суми – «За філософське мислення в поезії». 

Номінація «Автор музики» 

Москаленко Поліну, м. Дніпро, – «За вдале музичне втілення класичного 

твору». 
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1.2. Дипломами Українського державного центру позашкільної освіти 

лауреатів Фестивалю: 

Номінація «Виконавець – автор пісні (музики та слів)» 

Калашнік Валерію, вихованку гуртка пісенної поезії та туризму «Обрій» 

Комунального закладу «Центр туризму» Запорізької обласної ради, – «За 

вишукану метафоричність поетичних текстів»; 

Кузика Андрія, м. Стрий, Львівської області – «За цілеспрямованість». 

Номінація «Виконавець авторської пісні» 

Гришакова Олексія, вихованця гуртка авторської бардівської пісні Міського 

палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради, – «За творче 

зростання»; 

Калашнік Валерію, вихованку гуртка пісенної поезії та туризму «Обрій» 

Комунального закладу «Центр туризму» Запорізької обласної ради, – «За 

вишукану метафоричність поетичних текстів»; 

Скліфоса Юліана, вихованця гуртка авторської бардівської пісні, Міського 

палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради, – «За акторську 

майстерність»; 

Титаренко Ігоря, вихованця молодіжної студії Клубу авторської пісні 

«Булат», м. Суми, – «За вірність традиціям жанру». 

Номінація «Дует, ансамбль» 

Тищенко Анну та Равіч Михаїла, вихованців гуртка авторської пісні 

Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, – «За майстерне 

втілення режисерського задуму». 

Номінація «Поет» 

Суровикіну Дар’ю, вихованку театру поетичної пісні Комунального закладу 

«ПК «ТИТАН», м. Запоріжжя, – «За потужно емоційну поезію». 

Номінація «Приз глядацьких симпатій «Сонячний зайчик» 

Колодруб Іванну, автора-виконавця, м. Стрий, Львівської області. 

 

1.3. Грамотами Українського державного центру позашкільної освіти з нагоди 

10-річчя Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького фестивалю-майстерні 

авторської пісні «Сонячний зайчик»: 

Алєксєєву Олену Іванівну, керівника гуртка авторської пісні Позашкільного 

навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької 

міської ради Запорізької області, художньому керівнику театру поетичної пісні 

м. Запоріжжя, члену Національної Спілки театральних діячів України; 

Федорову Ірину Миколаївну, керівника гуртка авторської пісні Харківського 

міського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради; 

Писаренко Людмилу Василівну, керівника інструментального ансамблю 

«Ноктюрн» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді; 

Овчаренко Тетяну Миколаївну, керівника молодіжної студії авторської пісні 

Сумського міського клубу авторської пісні «Булат»; 
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Задерихіну Катерину Павлівну, керівника гуртка «Конгломерат» ЗОШ № 1 

м. Слов’янськ, Донецької області; 

Лисенко Олену Євгенівну, керівника клубу авторської пісні «На Подолі» 

Будинку дитячої творчості Подільського району, м. Київ; 

Жилевич Ольгу Костянтинівну, заступника директора з навчально-

методичної роботи Львівського державного Палацу естетичного виховання 

учнівської молоді 

Гаджилову Олену Валентинівну, вчителя ЗОШ № 279, м. Київ, режисера, 

члена Національної Спілки театральних діячів України; 

Квєткова Миколу Миколайовича, старшого викладача кафедри акторської 

майстерності Запорізького національного університету; 

Миленко Інну Миколаївну, викладача вищої категорії театрального 

відділення Запорізької дитячої музичної школи № 1; 

Мамай Наталію Олександрівну, завідувача навчальної лабораторії соціальної 

педагогіки та психології Запорізького національного університету; 

Рубанського Олега Сергійовича, викладача-методиста Школи Джазового та 

Естрадного мистецтва, м. Київ; 

Касьяненко Ігоря Володимировича, поета, журналіста, директора «Агентства 

творчих подій», м. Суми; 

Горлову Світлану Валентинівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Запорізької міської ради; 

1.4. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти 

Щевелевій Марині Миколаївні, керівнику секції гітари Міського 

методичного об’єднання викладачів позашкільних мистецьких навчальних 

закладів. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


