МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
13.02.2019 р.

м. Київ

№ 02-17

Про підсумки проведення Всеукраїнського відкритого
літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів
«Розстріляна молодість»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2018 р. № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік» 13
лютого 2019 року у місті Житомирі Українським державним центром
позашкільної освіти спільно з Житомирським державним будинком художньої
та технічної творчості було проведено Всеукраїнський відкритий літературномузичний фестиваль вшанування воїнів «Розстріляна молодість».
Усього у відбірковому турі фестивалю взяли участь 1405 учасників з 12
областей України, а саме: Волинської, Донецької, Дніпропетровської,
Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської,
Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської.
У заключному турі фестивалю взяли участь 866 чоловік із Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської,
Полтавської, Рівненської, Хмельницької областей України.
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»:
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 та Василь Зосім;
«Народний художній колектив» духовий оркестр «Возвягель»
Державного навчального закладу «Новоград-Волинське вище професійне
училище», керівник Петро Гаврилюк;
Духовий оркестр Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу
Національного транспортного університету, керівник Василь Зосім;
«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві»
Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості
Дружківської міської ради Донецької області, керівник Наталія Беззуба;
Академічний ансамбль танцю «Сонечко» Житомирського обласного
центру хореографічного мистецтва, керівники Народні артисти України Тетяна
та Михайло Гузун;
«Народний художній колектив» театр естрадної пісні «Водограй»
будинку дитячої творчості, м. Славута Хмельницької області, керівник Оксана
Турчак;
Квартет «Аква» Волинського державного центру естетичного виховання
учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, м. Луцьк
Волинської області, керівник Людмила Семера;
Творчий дует в складі Рижої Анастасії та Малєєва Єгора Новотроїцької
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 Волноваської районної ради
Донецької області, керівник Ольга Токарчук;
Струнний квінтет Житомирського музичного училища ім. В. С. Косенка,
соліст Микола Поплавський, керівники Яна Самосуд та Вадим Шикера;
Кандидатський склад хорової студії «Струмочок» Житомирського
Центру творчості дітей та молоді, керівник Наталія Шевчук, художній керівник
Олена Ващишина;
Танцювальний гурток «Ліцеїст» Житомирського державного будинку
художньої та технічної творчості, учні Державного навчального закладу
«Житомирське вище професійне технологічне училище», керівник Сергій
Харитонов;
Агітаційно-художній гурток
Державного навчального закладу
«Житомирське вище професійне технологічне училище», керівник Ольга
Опанасюк;
Харченко Артема, вихованця Старокостянтинівського Навчальновиховного комплексу «Спеціалізована школа I ступеня, гімназія» ім. Сергія
Бондарчука Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник
Харченко Василь Васильович;
Катерину Грицанчук, солістку вокального ансамблю «Полісянка»
Державного навчального закладу «Центр сфери обслуговування м. Житомира»,
керівник Валентина Тепла.
Дипломом ІІ ступеня:

Театр мод «Етно-фешн Шоу Інанна» Житомирського Центру творчості
дітей і молоді, керівник Наталія Гладій;
Театр пісні «Співограй» Костопільського будинку школярів та юнацтва
Костопільської районної ради Рівненської області, керівник Софія Кубашевич;
Гурт «Кумасі» Шепетівського Центру дитячо-юнацької творчості
Хмельницької області, керівник Жанна Балагур;
Дар’ю Бутенко, ученицю ЗЗСО I-III ступенів «Художньо-естетична
гімназія», м. Торецьк Донецької області, керівник Ірина Єлаш;
Сергія Шафранського, учасника гуртка «Мистецтво слова» Палацу
учнівської молоді, м. Луцьк Волинської області, керівник Тетяна Панасюк.
Дипломом ІІІ ступеня:
Ансамбль сучасного танцю «Феєрія» Костопільського будинку школярів
та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, керівник Марія
Скороход;
Театр пісні «Співограй» Костопільського будинку школярів та юнацтва
Костопільської районної ради Рівненської області, керівник Софія Кубашевич.
В номінації «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво»
нагородити
Дипломом І ступеня:
Саприкіна Віктора, вихованця дизайн-студії «Сувенір» Білозерського
освітньо-культурного центру «Райдуга» Добропільської міської ради Донецької
області, керівник Лєпілєна Лілія Чеславівна;
Міськова Богдана, Ялі Анастасію, вихованців гуртка «Вироби зі шкіри»
Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості, Хмельницька
область, керівник Колотова Олена Володимирівна;
Дем’янчук Дар’ю, Коротюк Анастасію, вихованок гуртка «Образотворче
мистецтво» Нетішинськкого Будинку дитячої творчості, Хмельницька область,
керівник Бологова Наталія Сергіївна;
Рой Олександру, Козловську Софію, вихованок гуртка «Народна
творчість» Нетішинського Будинку дитячої творчості, Хмельницька область,
керівник Бологова Наталія Сергіївна;
Данилюк Дарину, Шатунову Ангеліну, вихованок Зразкової студії
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Художній дивосвіт»
КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості», Волинська область, керівник
Шатунова Оксана Іванівна;
Кураксину Катерину, Лучиніну Анну, вихованок гуртка «Джерельце»
комунального закладу «Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької
творчості» Волноваської районної ради Донецької області, керівник Філоненко
Тетяна Олександрівна;
Чайкун Назара, Чижму Миколу, вихованців гуртка «Художня обробка
деревини» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької
творчості, Хмельницька область, керівник Кучер Андрій Олексійович;
Березовську Діану, Гараніну Юлію, вихованок «Народного художнього
колективу» гуртка «Українська народна вишивка» Житомирського Центру
творчості дітей і молоді, керівник Брега Алла Петрівна;

Легунову Неллі, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Центру
дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк
Донецької області, керівник Іноземцева Наталія Олександрівна;
Буровцова Олега, Федоніну Катерину, вихованців гуртка «Малюнок та
живопис» ЗЗСО І-ІІІ ступенів «Художньо-естетична гімназія», м. Торецьк
Донецької області, керівник Миронова Тетяна Олександрівна;
Колектив вихованців гуртка ІТСМ Житомирського міського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник Шафіков Михайло
Рамілійович;
Колективна робота вихованців Осередку національно-патріотичного
виховання «Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного
виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів,
м. Луцьк Волинської області, керівник Калиш А. В..
Дипломом ІІ ступеня:
Петращука Назара, Руснака Руслана, вихованців гуртка дизайну «Артдеко» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, керівник Негрич Альона
Михайлівна;
Борковську Уляну, Дехтярук Єлизавету вихованок гуртка «Образотворче
мистецтво» Нетішинського Будинку дитячої творчості, Хмельницька область,
керівник Дехтярук Анастасія Сергіївна;
Свередюк Анну, Матвійчук Аліну, вихованок гуртка «Скринькаберегиня» Будинку дитячої творчості, м. Славута Хмельницької області,
керівник Свередюк Оксана Юріївна;
Мельничук Вероніку, Мирончук Анастасію, вихованок гуртка
«Гончарик» Нетішинського Будинку дитячої творчості, Хмельницька область,
керівник Стицюк Юрій Олександрович;
Юрченко Богдана, вихованця комунального закладу «Волноваський
районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради
Донецької області, керівник Герасименко Олена Михайлівна;
Дмітрієву Дар’ю, вихованку гуртка «Художній дизайн» Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник Басюк
Тамара Василівна;
Канарьова Нікіту, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка
«Основи дизайну» Житомирського Центру творчості дітей і молоді, керівник
Воробйова Ольга Вікторівна;
Колектив вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
Радецький Олег Олександрович;
Колектив вихованців «Народного художнього колективу» гуртка
«Рукоділля» Житомирського Центру творчості дітей і молоді, керівник
Арбузова Оксана Анатоліївна;
Колектив вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка
«Художня творчість» Житомирського Центру творчості дітей і молоді, керівник
Сафонова Юлія Едуардівна;
Колектив вихованців гуртка «Юний дизайнер» Житомирського Центру

творчості дітей і молоді, керівник Дацун Катерина Анатоліївна;
Колектив вихованців дизайн-студії «Сувенір» Білозерського освітньокультурного центру «Райдуга» Добропільської міської ради Донецької області,
керівник Лєпілєна Лілія Чеславівна;
Колектив вихованців Осередку національно-патріотичного виховання
«Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного виховання
учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, м. Луцьк
Волинської області керівник Калиш А. В..
Дипломом ІІІ ступеня:
Гордійченко Анастасію, вихованку гуртка «Майстерня полімерної
глини» Житомирського Центру творчості дітей і молоді, керівник Бенедищук
Валентина Францівна;
Рулу Наталію, вихованку гуртка «Художні вироби з вовни»,
Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості, Хмельницька
область, керівник Колотова Олена Володимирівна;
Стінську Маргариту, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»
Нетішинського Будинку дитячої творчості, Хмельницька область, керівник
Челишева Олена Іванівна;
Глушко Марину, вихованку гуртка «Художня вишивка» Нетішинського
Будинку дитячої творчості, Хмельницька область, керівник Ярмолюк Валентина
Петрівна;
Сукач Олександру, Клуб «Витоки» Старокостянтинівського міського
центру дитячої та юнацької творчості, Хмельницька область, керівник
Шерстобітова Лариса Володимирівна;
Герасимчук Діану, Пекалюк Вікторію, вихованок гуртка «Дитячий
вернісаж» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької
творчості, Хмельницька область, керівник Гордилюк Юлія Олександрівна;
Фещука Юрія, вихованця гуртка «Оригамі та паперопластика»
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді,
керівник Маєвський Андрій Павлович;
Кисіль Романа, Бігдан Єлизавету, вихованців гуртка «Образотворче
мистецтво» КЗ «Полтавський РБДЮТ», Полтавська область, керівник Лугова
Тетяна Анатоліївна;
Романюк Аріну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка
«Макраме» Житомирського Центру творчості дітей і молоді, керівник Падюк
Ірина Володимирівна;
Колектив вихованців гуртка «Народне мистецтво» Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
Алейнікова Олена Андріївна;
Колектив вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
Мінчук Альона Сергіївна;
Колектив вихованців Комунального закладу «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості», керівники Ігуменцева-Тесленко Наталія
Вікторівна, Лісунова Людмила Володимирівна.

В номінації «Література та кіномистецтво» нагородити
Дипломом І ступеня:
Творчу групу авторів фільму «Герої не вмирають» Криворізької
загальноосвітної школи I-III ступенів № 99 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, керівник Тамара Лисякова;
Кіностудію «Сінема» Криворізької загальноосвітньої школи І-Ш
ступенів № 51 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за
кінострічку «Мальви», керівники Гудков Вадим та Бардика Дар’я;
Колектив вихованців гуртків «Літературна творчість» і «Культура мови
та спілкування» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької
творчості, Хмельницька область за збірку авторських творів «З Україною в
серці!», керівник Людмила Дітковська;
Творчий колектив Житомирського державного будинку художньої та
технічної творчості за ювілейний альманах «Ми – патріоти України!», директор
Неля Ткачук.
В номінації «Фотомистецтво» нагородити:
Дипломом ІІ ступеня:
Колектив вихованців фотогуртка Житомирського Центру творчості дітей
і молоді, керівник Шевчук Леонід Маєвич;
Полукєєву Анну, вихованку комунального закладу «Волноваський
районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради
Донецької області, керівник Шпіньова Людмила Олексіївна;
Вакуленка Дмитра, Грицак Мілану, вихованців студії «Angel» Центру
творчості дітей та юнацтва м. Селидове, Донецька область, керівник Васильєва
Анжеліка Миколаївна.
Дипломом ІІІ ступеня:
Колектив вихованців гуртка «Юний фотоаматор» Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
Радіонова Надія Іванівна.
Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної
освіти за особистий внесок у національно-патріотичне виховання
підростаючого покоління та підтримку фестивального руху:
Ткачук Нелю Дмитрівну, директора Житомирського державного
будинку художньої та технічної творчості;
Бахур Нілу Станіславівну, художнього керівника Житомирського
державного будинку художньої та технічної творчості;
Шмалюка Анатолія Миколайовича, голову оргкомітету, засновника
Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю вшанування
воїнів «Розстріляна молодість», полковника служби Безпеки України в запасі,
Члена національної Спілки журналістів України, письменника, поета, володаря
золотої медалі за авторський проект «Розстріляна молодість»;
Василенко Наталію Володимирівну, завідувача організаційно-масового
відділу Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості;
Войтович Тетяну Іванівну, методиста Житомирського державного
будинку художньої та технічної творчості;

Задорожну
Людмилу
Михайлівну,
методиста
Житомирського
державного будинку художньої та технічної творчості;
Мосейчук Світлану Олександрівну, директора Державного навчального
закладу «Центр сфери обслуговування м. Житомира»;
Градовського Петра Михайловича, директора Державного навчального
закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище»;
Паламарчука Миколу Євгеновича, директора Державного навчального
закладу «Новоград-Волинське вище професійне училище»;
Чижа Олега Миколайовича, директора Житомирського професійного
політехнічного ліцею;
Максимчука В’ячеслава Володимировича, директора Головинського
вищого професійного училища нерудних технологій;
Старинця Олега Ігоровича, директора Державного навчального закладу
«Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення
м. Житомира»;
Дерев’янко Олену Василівну, директора КСРУ «Житомирське вище
професійне училище-інтернат»;
Скрицьку Ірину Валеріївну, керівника танцювального гуртка «Модерн»
Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості;
Суховича Ігоря Михайловича, керівника вокального гуртка «Сучасна
пісня» Державного навчального закладу «Житомирське вище професійне
технологічне училища».
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –
Педоренко О. В..
Т. в. о. директора

І. Є. Левіна

