
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Н А К А З  

 

 

19 квітня 2019                                     м. Київ                                               № 04-06 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості присвяченого Всесвітньому 

Дню Землі 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018             

№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

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

напрямами позашкільної освіти) з 17 по 19 квітня 2019 року у                                            

місті Кропивницькому на базі комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» було 

проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості 

присвячений Всесвітньому Дню Землі. Захід пройшов у трьох номінаціях: 

«Громадська думка», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Вокальне 

мистецтво». 

         Участь у фестивалі взяли 300 учасників з Вінницької, Донецької, 

Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Луганської, 

Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, 

Чернігівської областей України. 

На підставі рішення журі 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів, Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців фестивалю: 

1.1. У номінації «Громадська думка»: 

дипломом І ступеня: 
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команду «Ліги старшокласників» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва 

Ніжинської міської ради Чернігівської області, керівник Тимченко А.В.  

дипломом ІІ ступеня: 

команду гуртка «Юний журналіст» центру дитячої та юнацької творчості 

Світловодської міської ради Кіровоградської області, керівник Маляренко О.О.; 

команду «Лідер» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник Старкова І.Б. 

дипломом ІІІ  ступеня: 

команду євроклубу «Step by step» комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ 

ступенів №26 – дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр 

«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради, керівник Воронова В.М.; 

команду  «Максимум» Ірпінської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 

№13 Ірпінської міської ради  Київської області, керівник Шпильковська О.О.; 

команду євроклубу «Астра» Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія - інтернат - школа мистецтв) Кіровоградської 

області, керівник Берлін О.А. 

 

1.2. У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»: 

дипломом «Гран-прі»: 

Правосудову Маргариту, вихованку гуртка «Іграшки – сувеніри» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області, керівник                     

Правда Н.І. 

у середній віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

Кравченко Олександру, вихованку народного художнього колективу студії 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області, керівник 

Стороженко С.В.; 

Коваль Владиславу, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, керівник Хоменко Ю.В. 

дипломом ІІ ступеня: 

Жупанову Марину, вихованку зразкового художнього колективу креатив – 

студії «Орхідея» комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва ім. Л. Ратушної Вінницької області», керівник Мохар І. А.; 

Салогуб Анастасію, вихованку гуртка «Валяння з вовни» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості» Кіровоградської області, керівник Петріщева С. Г.; 

Чорноморець Вікторію, вихованку гуртка ковроплетіння «Етно-арт»  

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6  «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 
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«Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівник 

Добровольська В.Я. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Лісовець Катерину, вихованку гуртка «Творча майстерня»  Ніжинського 

будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, керівник Хоменко Ю.В.; 

Потужну Валерію, вихованку зразкового художнього колективу творчого 

об’єднання «М’яка іграшка» Новомиргородського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, керівник Мартинова О.І.; 

Тістечок Софію, вихованку гуртка «Дивосвіт іграшки» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, керівник Осташкова В.А. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

Назарук Еву-Марію, вихованку Профільної школи образотворчого 

мистецтва Рівненського міського палацу дітей та молоді, керівник                             

Пілюгіна Н.С. 

дипломом ІІ ступеня: 

Данилову Софію, вихованку зразкового художнього колективу студії 

рукоділля «Fancy» позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району Запорізької міської ради 

Запорізької області», керівник Суханова О.А.; 

Табунець Юлію, вихованку гуртка «Арт-компот» Кіровоградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості при комунальному закладі 

«Бережинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» Кропивницької   районної   

ради  Кіровоградської  області,  керівник  Фролова О.М. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Пісну Олену, вихованку народного художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» Кіровоградської області, керівник Гончаренко І.В.; 

Поліщук Дар’ю, вихованку зразкового художнього колективу креатив – 

студії «Орхідея» комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва ім. Л. Ратушної Вінницької області», керівник Мохар І.А.; 

Тимко Анну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського будинку 

дітей та юнацтва Чернігівської області, керівник Хоменко Ю.В. 

 

1.3. У номінації «Вокальне мистецтво»: 

дипломом «Гран-прі»: 

народний художній колектив України ансамбль бандуристів «Орія» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», керівник Чанковська А.М. 

у молодшій віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 
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Яруш Олену, вихованку вокального колективу «Перлини Новобужжя» 

Новобузького центру позашкільної роботи дітей та юнацтва Новобузької районої 

ради Миколаївської області, керівник Пономарьова О.М. 

дипломом ІІ ступеня: 

зразковий художній колектив вокальний ансамбль «Каприз» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області», керівник Ковнір Ю.С.; 

Соловйову Антоніну, ученицю Рибаківського закладу загальної середньої 

освіти І - ІІІ ступенів Коблівської об’єднаної територіальної громади 

Березанського району Миколаївської області, керівник Соловйова Л.О. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Козиреву Валерію, Козиреву Вероніку, вихованок студії естрадного співу 

«Espressivo» комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів - ліцей № 19 - позашкільний центр Міської 

ради міста Кропивницького Кіровоградської області», керівник Луньова О.В.; 

Глевенко Олександру, вихованку вокального колективу «Перлини 

Новобужжя» Новобузького Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва 

Новобузької районої ради Миколаївської області, керівник Пономарьова О.М. 

у середній віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

народний художній колектив студію сучасної естрадної дитячої пісні 

«Вікторія» комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської області, 

керівник Гаваза В.С.; 

Яцинюк Вікторію, вихованку Маловисківської дитячої школи мистецтв 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області, керівник Міценко О.О.; 

Луценко Вікторію, вихованку естрадно-вокального гуртка «Гармонія» 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів № 26 –дошкільний 

навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області», керівник Дащенко О.В. 

дипломом ІІ ступеня: 

вокальний ансамбль «Мозаїка – star» комунального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості» Роганської селищної  ради  Харківського  району  

Харківської  області,  керівник Толстих Г.Б.; 

Калашникову Злату, вихованку естрадно-вокального гуртка «Гармонія» 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс      «Спеціалізований      

загальноосвітній     навчальний     заклад     І - ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області», керівник Дащенко О.В.; 

Полудень Ольгу, вихованку народного художнього колективу студії 

сучасної естрадної дитячої пісні «Вікторія» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» Кіровоградської області, керівник Гаваза В.С. 
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дипломом ІІІ ступеня: 

Демчишин Вероніку, ученицю Чемеровецького навчально-виховного 

комплексу № 1 «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат Чемеровецької селищної ради Хмельницької 

області», керівник Кисельова Л.М.; 

дует «Смайл»: Борохович Олександру та Кухаренко Євгенію, учениць 

комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І - ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької творчості 

«Оберіг» Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області», 

керівник Молчанова В.С. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

колектив естрадного співу «Айскрім» центру дитячої та юнацької творчості 

Світловодської міської ради Кіровоградської області, керівник Куценко О.М.; 

Вініченко Дар’ю, ученицю Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія - інтернат - школа мистецтв) Кіровоградської 

області, керівник Юрчак В.В. 

дипломом ІІ ступеня: 

народний художній колектив театр пісні «Альянс-voice» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» 

Дніпровської міської ради, керівник Кошара А.В.; 

Гавазу Юлію, вихованку народного художнього колективу студії сучасної 

естрадної дитячої пісні «Вікторія» комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», 

керівник Гаваза В.С. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Гингазову Дарину, ученицю Старосинявської загальноосвітньої школи - 

гімназія І - ІІІ ступеня Старосинявської селищної ради  Старосинявського  

району  Хмельницької   області,   керівник   Лотшико Н.П.; 

Іванову Діану, вихованку Підвисоцького будинку дитячої та юнацької 

творчості Підвисоцького навчально-виховного об’єднання  

Новоархангельського району Кіровоградської області, керівник Гомонюк І.М. 

у змішаній віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

зразковий художній колектив вокально-інструментальний ансамбль 

«Барви» комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об`єднання 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської області», керівник Єтенко С.В. 

дипломом ІІІ ступеня: 

зразковий художній колектив вокальний ансамбль «Викрутаси» 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, 

керівник Скоропад  Н.А. 
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2. Оголосити подяку за високий рівень підготовки переможців 

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості 

присвяченого Всесвітньому Дню Землі: 

2.1. У номінації «Громадська думка»: 

Тимченко Анжелі Володимирівні, керівнику Ліги старшокласників 

Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради Чернігівської 

області; 

Берлін Ользі Анатоліївні, керівнику євроклубу «Астра» Кіровоградського 

обласного навчально - виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 

мистецтв) Кіровоградської області; 

Шпильковській Олені Олександрівні, керівнику команди  «Максимум» 

Ірпінської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №13 Ірпінської міської ради  

Київської області; 

Вороновій Валентині Миколаївні, керівнику євроклубу «Step by step» 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ст. №26 – дошкільний навчальний 

заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Міської ради міста 

Кропивницького» Кіровоградської області;  

Маляренку Олександру Олександровичу, керівнику гуртка «Юний 

журналіст» центру дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради 

Кіровоградської області;  

Старковій Ірині Борисівні, керівнику команди «Лідер» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області. 

2.2. У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»: 

Правді Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Іграшки – сувеніри» 

(Етномайстерня «Лагода) комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Кіровоградської області; 

Пілюгіній Наталії Сергіївні, керівнику Профільної школи образотворчого 

мистецтва Рівненського міського палацу дітей та молоді; 

Стороженко Світлані Василівні, керівнику народного художнього 

колективу України студії образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва «Писанка» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Кіровоградської області; 

Хоменко Юлії Володимирівні, керівнику гуртка «Творча майстерня» 

Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області. 

2.3. У номінації «Вокальне мистецтво»: 

Чанковській Алевтіні Миколаївні, керівнику народного художнього 

колективу України ансамблю бандуристів «Орія»  комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості», 
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Гавазі Вікторії Степанівні, керівнику народного художнього колективу 

студії сучасної естрадної дитячої пісні «Вікторія» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

Пономарьовій Олені Михайлівні, керівнику вокального колективу 

«Перлини Новобужжя» Новобузького центру позашкільної роботи дітей та 

юнацтва Новобузької районої ради Миколаївської області;  

Міценко Олені Олександрівні, керівнику Маловисківської дитячої школи 

мистецтв Маловисківської міської ради Кіровоградської області; 

Дащенко Оксані Валеріївні, керівнику естрадно-вокального гуртка 

«Гармонія» комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів № 26 –

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Міської 

ради міста Кропивницький Кіровоградської області»; 

Куценко Олені Миколаївні, керівнику колективу естрадного співу 

«Айскрім» центру дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Юрчак Вікторії Володимирівні, керівнику гуртка Кіровоградського 

обласного НВК «Гімназія-інтернат-школа мистецтв» Кіровоградської області; 

Єтенку Сергію Вадимовичу, керівнику зразкового художнього колективу 

вокально-інструментального ансамблю «Барви» комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об`єднання Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області». 

3. Оголосити подяку за популяризацію кращих здобутків національної 

культури та участь у Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та юнацької 

творчості присвяченому Всесвітньому Дню Землі в номінації                                

«Декоративно-прикладне мистецтво»: 

Пілюгіній Наталії Сергіївні, керівнику гуртка профільної школи 

образотворчого мистецтва Рівненського міського палацу дітей та молоді; 

Філоненко Тетяні Олександрівні, керівнику гуртка «Джерельце» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області; 

Вишневській Марині Миколаївні, керівнику гуртка «Чарівники» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області; 

Сухановій Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка зразкового художнього 

колективу «Студія рукоділля «Fancy» позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької 

міської ради Запорізької області. 

4. Оголосити подяку за підтримку творчої, обдарованої молоді та                    

професійне оцінювання Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та 

юнацької творчості присвяченого Всесвітньому Дню Землі в номінації 

«Вокальне мистецтво» та «Громадська думка»: 
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Безай Олександру Олександровичу, солісту Кіровоградської обласної 

філармонії, солісту міського професійного муніципального духового оркестру, 

викладачу академічного вокалу Кіровоградського музичного коледжу; 

Гайдай Ларисі Володимирівні, старшому викладачу кафедри вокально-

хорових дисциплін та методики музичного виховання  Центральноукраїнського 

державного  педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Дьоміну Сергію Петровичу, доценту, завідувачу секції постановки голосу та 

сольного співу кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного 

виховання Центральноукраїнського державного  педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка; 

Бондарчук Світлані Віталіївні, кандидату біологічних наук, доценту Льотної 

академії Національного авіаційного університету; 

Краснощок Інні Петрівні, доценту кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка; 

Рудаковській Світлані Вікторівні, кандидату педагогічних наук, доценту, 

проректору Київського міжнародного університету. 

5. Оголосити подяку за високий рівень організації та проведення 

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості 

присвяченого Всесвітньому Дню Землі: 

Сурковій Ганні Павлівні, директору комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

Войчук Вероніці Олександрівні, заступнику директора з навчальної роботи 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»; 

Кордонській Ларисі Миколаївні, заступнику директора з виховної роботи 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»; 

Гладченко Тетяні Олексіївні, завідувачці відділу народних мистецтв 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»; 

Долгополовій Наталії Костянтинівні, завідувачці методичним відділом 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»; 

Сивоконь Ларисі Леонідівні, завідувачці відділу організаційно – масової 

роботи комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості». 

Круніч Юлії Олегівні, завідувачці художнім відділом комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості»; 
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Крисак Юлії Сергіївні, завідувачці гуманітарного відділу комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості»; 

Арутюнян Олені Сергіївні, методисту комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

Мироненко Людмилі Сергіївні, методисту комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

Приходько Крістіні Анатоліївні, методисту комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості». 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора                  

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                      Г. А. Шкура 

 

 

 

 


