
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

18. 05. 2019                                          м. Київ                                             № 05 – 09 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю закладів позашкільної 

освіти України “Територія творчості” 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України від 21.11.2018 

року № 1292 Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), 18 травня у місті Києві на базі 

Національного центру ділового та культурного співробітництва “Український 

дім” було проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль закладів 

позашкільної освіти України “Територія творчості”.   

Участь у фестивалі взяли майже 1000 вихованців закладів позашкільної 

освіти з Волинської, Івано-Франківської, Київської, Рівненської, Сумської, 

Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти учасників Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів 

позашкільної освіти України “Територія творчості”: 

Касянчук Тетяну, вихованку гуртка ”Поетика” Навчально-виховного 

комплексу №1 у складі: “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя 

України М. Дзявульського” міста Шепетівка Хмельницької області,                   

керівник Вітковська С. Р.; 

Нечипорук Людмилу, вихованку гуртка “Поетика” Навчально-

виховного комплексу №1 у складі: “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та 

ліцей ім. Героя України М. Дзявульського” міста Шепетівка Хмельницької 

області, керівник Вітковська С.Р.; 



вихованців ансамблю барабанщиць “Запальні ритми” Державного 

навчального закладу “Вище професійне училище № 11 міста Хмельницького”, 

керівник Браславець І.;  

Бондарєву Віталіну, вихованку Зразкової студії образотворчого 

мистецтва “Веселка” Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької 

міської ради “Палац дітей та юнацтва” Сумської області,                                  

керівник Лахтарина Н. С.; 

Гвоздік Анастасію, вихованку Зразкової студії образотворчого 

мистецтва “Веселка” Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької 

міської ради “Палац дітей та юнацтва” Сумської області, керівник Хижняк А. 

В.; 

Смовського Максима, вихованця гуртка “Диво калинове” Остерської  

ЗОШ I-III ст. ім. Збанацького Козелецького району Чернігівської області, 

керівник Смовська І. Ю.; 

Бойка Ігоря, вихованця гуртка творчої лабораторії організаторів 

дозвілля та ведучих “Меga Holiday” Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району  міста Києва, керівник  Берестенко Г. В.; 

Войчук Марію, вихованку гуртка творчої лабораторії організаторів 

дозвілля та ведучих “Меga Holiday” Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району міста Києва, керівник  Берестенко Г. В.; 

Кочаткова Леоніда, вихованця гуртка творчої лабораторії організаторів 

дозвілля та ведучих “Меga Holiday” Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району міста Києва, керівник  Берестенко Г. В.; 

Коваль Олександру, вихованку гуртка творчої лабораторії організаторів 

дозвілля та ведучих “Меga Holiday” Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району міста Києва, керівник  Берестенко Г. В.; 

Куранду Марію, вихованку гуртка творчої лабораторії організаторів 

дозвілля та ведучих “Меga Holiday” Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району міста Києва, керівник  Берестенко Г. В.; 

Бобко Вікторію, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” 

Українського державного центру позашкільної освіти міста Києва,                       

керівник Лейпник Д. Л.; 

Деркачьова Назара, вихованця гуртка “Образотворче мистецтво” 

Українського державного центру позашкільної освіти міста Києва,                  

керівник Лейпник Д. Л.; 

Качанову Єву, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” 

Українського державного центру позашкільної освіти міста Києва,                   

керівник Лейпник Д. Л.; 

Деркунську Ірину, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” 

Українського державного центру позашкільної освіти міста Києва, керівник 

Лейпник Д. Л.; 

Трінєєва Єгора, вихованця гуртка “Образотворче мистецтво” 

Українського державного центру позашкільної освіти міста Києва,                

керівник Лейпник Д. Л.; 



Міхайловську Марію, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” 

Українського державного центру позашкільної освіти міста Києва,                

керівник Лейпник Д. Л.; 

Свір Вероніку, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” 

Українського державного центру позашкільної освіти міста Києва,                

керівник Лейпник Д. Л.; 

Столбову Марію, вихованку школи мистецтва “Соломрія” міста Києва, 

керівник Максимова К. П.; 

Дульцева Віктора, вихованця школи мистецтва “Соломрія”                     

міста Києва, керівник Максимова К. П.; 

Дерев’янко Катерину, вихованку школи мистецтва “Соломрія”                  

міста Києва, керівник Максимова К. П.; 

Екзархову Евеліну, вихованку школи мистецтва “Olympic school”              

міста Києва, керівник Бобровська К.; 

Білішук Іллю, вихованця школи мистецтва “Olympic school”                   

міста Києва, керівник Бобровська К.; 

Губку Анну, вихованку школи мистецтва “Olympic school” міста Києва, 

керівник Бобровська К.; 

Брюховецьку Юліану, вихованку школи мистецтва “Olympic school” 

міста Києва, керівник Бобровська К.; 

Парубок Ангеліну, вихованку гуртка “Іграшки” Вінницького РБДЮТ за 

роботу “Лялька – родинне дерево”, керівник Остапенко С.М.; 

Юрченко Наталію, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво”             

Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва, керівник 

Бруєвич К. С.; 

Романенко Анну, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво”              

Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва,                   

керівник Бруєвич К. С.; 

Гуньковського Михайла, вихованця гуртка “Образотворче мистецтво” 

Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва, керівник 

Бруєвич К. С.; 

Джаміашвіллі Дарину, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” 

Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва, керівник 

Пронтенко А. О.; 

Черкашина Івана, вихованця гуртка “Образотворче мистецтво” Центру 

творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва,                                   

керівник Пронтенко А. О.; 

Копову Дар’ю, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” Центру 

творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва,                                  

керівник Пронтенко А. О.; 

Вовк Дар’ю, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” Центру 

творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва, керівник Пронтенко 

А. О.; 

Антоненко Єву, вихованку гуртка “Образотворче мистецтво” Центру 

творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва,                                    

керівник Пронтенко А. О.; 



Мельникова Семена, вихованця гуртка “Образотворче мистецтво” 

Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва,                                 

керівник Пронтенко А. О.; 

Чернишенка Євгена, вихованця Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Чумака Богдана, вихованця Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Хорзеєва Владислава, вихованця Зразкового художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Демідову Аніту, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Бондар Ярославу, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Чумака Богдана, вихованця Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Безкосту Софію, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Савчука Кирила, вихованця Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Деркача Андрія, вихованця Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Яцюк Яну, вихованку Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Гуменюк М. П.;   

Федоренка Тімура, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Лебідь Л. Ю.; 

Націлевич Марію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Лебідь Л. Ю.; 

Сторожука Владислава, вихованця Народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Лебідь Л. Ю.; 

Томашевського Андрія, вихованця Народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Лебідь Л. Ю.; 



Язикова Андрія, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Лебідь Л. Ю.; 

Язикову Ксеню, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Лебідь Л. Ю.; 

Надточий Христину, вихованку Народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Лебідь Л. Ю.; 

Стретович Софію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Лебідь Л. Ю.; 

Купрієнко Олександру, вихованку Народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Ландо Поліну, вихованку  Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Лямкіну Єву-Ніку, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Рубцову Анастасію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Коваленко Єкатерину, вихованку  Народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Чубатенка Владіслава, вихованця Народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Маслову Поліну, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Індик Марію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Ємельянову Марію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Семидідько Анастасію, вихованку Народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Гущіна Ярослава, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник Зельдес В. М.; 

Хорькову Мілану, вихованку Народного художнього колективу студії 



образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник  Лельчук Д. М.; 

Сибірякова Ігоря, вихованця Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник  Лельчук Д. М.; 

Лаптєву Аліну, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник  Лельчук Д. М.; 

Менську Валерію, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва, керівник  Лельчук Д. М.; 

Жукову Дар’ю, вихованку Народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва керівник Якушева Л.В.; 

Пономарьову Софію, вихованку гуртка “Петриківський розпис”   

Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва,                   

керівник  Богусевич Н. О; 

Центр інтерактивної історії «Київград» міста Києва,                          

керівник Рязанцев Є. Є.; 

Лейпника Дмитра Левовича, керівника гуртка “Образотворче 

мистецтво” Українського державного центру позашкільної освіти міста Києва; 

Берестенко Ганну Василівну, керівника гуртка  творчої лабораторії 

організаторів дозвілля та ведучих “Меga Holiday” Дитячо-юнацького центру 

Дарницького району міста Києва; 

Максимову Катерину Павлівну, керівника школи мистецтва “Соломрія” 

міста Києва; 

Бобровську  Катерину, керівника школи мистецтва “Olympic school” 

міста Києва; 

Смовську Ірину Юріївну, керівника гуртка “Диво калинове” 

Остерської ЗОШ I-III ст. ім. Збанацького Козелецького району Чернігівської 

області; 

Хижняк Анну Володимирівну, керівника Зразкової студії 

образотворчого мистецтва “Веселка” Комунального закладу позашкільної 

освіти Тростянецької міської ради “Палац дітей та юнацтва” Сумської області; 

Лахтарину Наталію Сергіївну, керівника Зразкової студії 

образотворчого мистецтва “Веселка” Комунального закладу позашкільної 

освіти Тростянецької міської ради “Палац дітей та юнацтва” Сумської області; 

Вітковську Світлану Ростиславівну, керівника  гуртка “Поетика” 

Навчально-виховного комплексу №1 у складі: “Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського” міста Шепетівка 

Хмельницької області; 

Бруєвич Катерину Сергіївну, керівника гуртка “Образотворче 

мистецтво” Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва; 

Пронтенко Анну Олегівну, керівника гуртка “Образотворче мистецтво” 

Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва; 



Гуменюка Миколу Прокоповича, керівника Зразкового художнього 

колективу студії образотворчого мистецтва “Пролісок” Центру творчості дітей 

та юнацтва “Шевченківець” міста Києва; 

Лебідь Лесю Юріївну, керівника Народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” міста Києва; 

Зельдеса Володимира Марковича, керівника Народного художнього 

колективу студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей 

та юнацтва “Шевченківець” міста Києва; 

Лельчука Дмитра Михайловича, керівника Народного художнього 

колективу студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей 

та юнацтва “Шевченківець” міста Києва; 

Якушеву Людмилу Володимирівну, керівника Народного художнього 

колективу студії образотворчого мистецтва “Бджілка” Центру творчості дітей 

та юнацтва “Шевченківець” міста Києва; 

Богусевич Наталію Олександрівну, керівника  гуртка “Петриківський 

розпис” Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста Києва. 

2. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної 

освіти учасникам Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів 

позашкільної освіти України «Територія творчості» за вагомий внесок у 

національно-патріотичне виховання дітей і молоді, багаторічну професійну 

діяльність, формування фізичних та моральних якостей підростаючого 

покоління та участь у Всеукраїнському відкритому фестивалі закладів 

позашкільної освіти України «Територія творчості»: 

Національному університету оборони України імені Івана 

Черняховського; 

Харківському національному університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба; 

Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного; 

Військовій академії  міста Одеси; 

Військовому інституту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут;  

Житомирському військовому інституту імені С. П. Корольова; 

Військовому інституту танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”; 

Інституту Військово-Морських Сил Національного університету 

“Одеська морська академія”. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                  Г. А. Шкура 


