
 
 

 
 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

12.02.2020 р.             м. Київ                                     № 02-05 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського відкритого 

літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів 

«Розстріляна молодість» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 р. 

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік» 12 

лютого 2020 року у місті Житомирі Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно з Житомирським державним будинком художньої 

та технічної творчості було проведено Всеукраїнський відкритий літературно-

музичний фестиваль вшанування воїнів «Розстріляна молодість». 

Усього у відбірковому етапі фестивалю взяли участь 1407 учасників з 10 

областей України, а саме: Волинської, Донецької, Дніпропетровської, 

Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, 

Миколаївської, Хмельницької та Чернігівської. 

У заключному етапі фестивалю взяли участь 942 учасника з Волинської, 

Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Хмельницької та Чернігівської 

областей України. 

Відповідно до умов проведення Всеукраїнського відкритого літературно-

музичного 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»: 

 



Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Дипломом І ступеня 

Березовську Вікторію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області; 

Божок Юлію, вихованку гуртка «Сувенір» Нетішинського позашкільного 

навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Хмельницької області; 

Борковську Уляну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» 

Нетішинського позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Хмельницької області; 

Бурим Діану, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» Нетішинського 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Хмельницької 

області; 

Бурлакову Ксенію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

аплікації із соломки та соломоплетіння «Сонячне сяйво» Миколаївського 

обласного Будинку художньої творчості; 

Васильченко Аліну, вихованку гуртка «Чарівний олівець» КЗ 

«Волноваський районний БДЮТ» Донецької області; 

Гнатюк Тетяну, вихованку гуртка «Плетіння гачком» Коломийського 

будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області; 

Гребенюк Владу, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

«Писанка» комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок 

творчості школяра» Хмельницької області; 

Дем’янюк Вероніку, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Коломийського 

будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області; 

Дем’янчук Дар’ю, вихованку гуртка «Народна творчість» Нетішинського 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Хмельницької 

області; 

Дехтярука Едуарда, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок» 

Нетішинського позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Хмельницької області; 

Єштокіну Олександру, вихованку гуртка «Веселка творчості» КЗ 

«Волноваський районний БДЮТ» Донецької області; 

Землянську Надію, вихованку гуртка «Українське народне декоративне 

ужиткове мистецтво» Слов’янського багатопрофільного регіонального центру 

професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області; 

Кобзар Уляну, вихованку гуртка «Народна лялька» комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» Хмельницької області; 

Колесник Вікторію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Скринька-берегиня» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької 

області; 

Люх Анастасію, вихованку гуртка «Писанкарство» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Мартиросян Владиславу, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 



мистецтва Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної 

освіти ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області; 

Міськова Богдана, вихованця гуртка «Вироби зі шкіри» Шепетівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Мельник Дар’ю, вихованку «Зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва» гуртка «В’язання» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Муц Еліну, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

«Писанка» комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок 

творчості школяра» Хмельницької області; 

Гребенюк Владиславу, вихованку «Народного художнього колективу» 

гуртка «Писанка» Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок 

творчості школяра» Хмельницької області; 

Ніколаєву Маргариту, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» 

Нетішинського позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Хмельницької області; 

Ніколаюка Василя, вихованця гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Нечай Надію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Скринька-берегиня» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької 

області; 

Пашина Олексія, вихованця гуртка «Українське народне декоративне 

ужиткове мистецтво» Слов’янського багатопрофільного регіонального центру 

професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області; 

Процика Максима, вихованця гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Равкіс Аліну, вихованку гуртка «Вироби зі шкіри» Шепетівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Рожика Артема, вихованця гуртка «Декоративний розпис» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Савицьку Вікторію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Скринька-берегиня» Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької 

області; 

Самковську Валерію, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

Нетішинського позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Хмельницької області; 

Саприкіна Віктора, вихованця «Зразкового художнього колективу» дизайн-

студії «Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» 

Донецької області; 

Ткаченко Марію, вихованку гуртка «Веселка» Слов’янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти 

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області; 



Феофанову Марію, вихованку гуртка «Веселка» Слов’янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти 

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області; 

Хандрук Ангеліну, вихованку гуртка «Народна творчість» Нетішинського 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Хмельницької 

області; 

Шепетюк Христину, вихованку гуртка «Плетіння гачком» Коломийського 

будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області; 

Шульженко Дар’ю, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти 

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області. 

Дипломом ІІ ступеня 

Бахаєву Людмилу, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

Блажко Юлію, вихованку гуртка Горохівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Волинської області; 

Бондарчук Софію, вихованку гуртка «Писанкарство» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Волянюк Ангеліну, вихованку гуртка Горохівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Волинської області; 

Горобець Камілу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Гордигагу Уляну, вихованку гуртка «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Геду Софію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Магдалинівського професійно-технічного училища № 88 Дніпропетровської 

області; 

Гордійченко Анастасію, вихованку гуртка «Моделювання одягу» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Грибан Юлію, вихованку гуртка «Художній дизайн» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Данилюк Анастасію, вихованку «Зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва» гуртка «В’язання» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Депутатову Уляну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Нетішинського позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої 

творчості» Хмельницької області; 

Каптюк Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 



Колектив вихованців образотворчої студії «Колібрі» Добропільського 

Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області; 

Колектив вихованців гуртка «Народна творчість» Нетішинського 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Хмельницької 

області; 

Колектив вихованців гуртка «Технічний дизайн» Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Колективу вихованців «Зразкового художнього колективу» дизайн-студії 

«Сувенір» Білозерського освітньо-культурного центру «Райдуга» Донецької 

області; 

Колектив вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Рукоділля» Житомирського Центру творчості дітей і молоді; 

Колектив вихованців «Народного художнього колективу» гуртка 

«Українська народна вишивка» Житомирського Центру творчості дітей і 

молоді; 

Колесника Давіда, вихованця гуртка «Юний фотоаматор» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Кучерук Маргариту, вихованку гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Марцинковську Ладу, вихованку гуртка Горохівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Волинська області; 

Мартинюка Андрія, вихованця гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Мартинюк Христину, вихованку гуртка «Прикладне мистецтво» 

Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області; 

Мироношенко Софію, вихованку гуртка «Основи дизайну» 

Житомирського Центру творчості дітей і молоді; 

Мишинюка Назара, вихованця гуртка «Декоративна вишивка» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Мельник Любов, вихованку гуртка «Макраме» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Моращук Ірину, вихованку гуртка «Народне мистецтво» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Полукєєву Анну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» КЗ 

«Волноваський районний БДЮТ» Донецької області; 

Процика Максима, вихованця гуртка «Майстерня чудес» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Романюк Аріну, вихованку гуртка «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Макраме» Житомирського Центру творчості дітей і молоді; 

Сапєлкіна Олександра, вихованця гуртка «Палітра» КЗ «Волноваський 



районний БДЮТ» Донецької області; 

Студзінську Яну, вихованку гуртка «Народне мистецтво» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Черниша Артема, вихованця гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Фролову Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Дунаєвецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Хмельницької області; 

Шевченко Дарію, вихованку гуртка «Веселі художники» Слов’янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти 

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області; 

Шевченко Фелікса, вихованця гуртка «Веселі художники» Слов’янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти 

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Вєтрову Анастасію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти 

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області; 

Городецьку Маргариту, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної 

освіти ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області; 

Денисову Дар’ю, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти 

ім. П. Ф. Кривоноса Донецької області; 

Колектив вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Колектив вихованців «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Мистецтво фотографії» Житомирського Центру творчості дітей і молоді; 

Колектив вихованців гуртка «Юний дизайнер» Житомирського Центру 

творчості дітей і молоді; 

Колектив вихованців гуртка «Стиліст» Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса Донецької 

області; 

Колектив вихованців «Зразкового художнього колективу» студії ОТМ 

«Оранжеве небо» Миколаївського обласного Будинку художньої творчості; 

Осьмак Діану, ученицю Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 Хмельницької області; 

Полупан Каріну, вихованку гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Попову Дар’ю, ученицю Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 6 Хмельницької області; 

Редькіну Єлизавету, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Художня творчість» Житомирського Центру творчості дітей і молоді; 



Репюк Надію, вихованку гуртка «Паперова пластика» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Собчука Максима, учня Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 6 Хмельницької області; 

Чижму Миколу, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Фісунову Єлизавету, вихованку гуртка «Майстерня полімерної глини» 

Житомирського Центру творчості дітей і молоді; 

Янюка Олександра, вихованця гуртка Горохівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Волинської області. 

Номінація «Технічна творчість» 

Дипломом І ступеня 

Колектив вихованців гуртка «Історико-технічне стендове моделювання» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

Номінація «Література та кіномистецтво» 

Дипломом І ступеня 

Колектив вихованців гуртка «Торське наукове товариство» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості (керівник – Людмила Поух); 

Колектив вихованців гуртка «Літературна творчість» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області (керівник – Людмила Дітковська). 

Дипломом II-го ступеня: 

Колектив вихованців гуртка «Юні журналісти» Криворізької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 99 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області (керівник – Тамара Лисякова). 

Номінації «Вокал», «Хореографія», «Театр», «Духові оркестри», 

«Інструментальні ансамблі», «Вокально-інструментальні ансамблі», 

«Власні авторські твори» 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» духовий оркестр «Гучні сурми» 

Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості 

(керівники – Григорій Мазарчук, Василь Зосім); 

«Народний художній колектив» духовий оркестр «Возвягель» ДНЗ 

«Новоград-Волинське вище професійне училище» (керівник – Петро 

Гаврилюк); 

Духовий оркестр Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу 

Національного транспортного університету (керівник – Василь Зосім); 

Академічний ансамбль танцю «Сонечко» Житомирського обласного 

центру хореографічного мистецтва (керівники – народні артисти України 

Тетяна та Михайло Гузун); 



«Народний художній колектив» театр пісні «Криниченька» Нетішинського 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

Хмельницької області (керівник – Валентина Темна); 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Альянс» 

Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області (керівник – Алла 

Терентьєва); 

Акопову Мілану, вихованку «Народного художнього колективу» 

вокального ансамблю «Червона калина» Позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області (керівник – Валентина Ланевська); 

«Народний художній колектив» сучасного танцю «Браво» позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області (керівник – Тетяна Петрова); 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості Хмельницької області (керівник – Лариса Грищук ); 

Іванюху Анастасію, вихованку студії естрадної пісні Житомирського 

центру творчості дітей і молоді (керівник – Микола Полівода); 

«Народний художній колектив» хорову студію «Струмочок» 

Житомирського центру творчості дітей і молоді (керівник – Олена Ващишина); 

«Народний художній колектив» театр естрадної пісні «Водограй» Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області (керівник – Оксана Турчак). 

Дипломом II-го ступеня 

Танцювальний гурток «Ліцеїст» Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості (керівник – Сергій Харитонов); 

Колектив вихованців гуртка спортивного танцю Центру професійно-

технічної освіти м. Житомира (керівник – Лілія Зубрицька); 

Колектив вихованців театрального гуртка ДНЗ «Центр сфери 

обслуговування м. Житомира» (керівник – Антоніна Поляковська); 

Колектив вихованців гуртка барабанщиць ДНЗ «Центр сфери 

обслуговування м. Житомира» (керівник – Тарас Зосім); 

Вихованці вокального гуртка ДНЗ «Центр сфери обслуговування 

м. Житомира» (керівники – Діана Остапчук, Сергій Мисько); 

Ансамбль сучасного танцю «Імпульс» комунального позашкільного 

навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 

(керівник – Людмила Чадкова); 

Пентюк Анастасію, вихованку гуртка вокального співу 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, 

ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Хмельницької області (керівник – Валентина 

Севернюк); 

Дует «Люстерце» учнів ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне 

училище» (керівник – Валентина Селіверстова); 

Творчий колектив «Спалах» опорного закладу загальної середньої освіти 

«Любешівський ліцей» Волинської області (керівник – Неля Ліштван). 

 



2. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти 

за вагомий особистий внесок у національно-патріотичне виховання 

підростаючого покоління, сприяння розвитку фестивального руху: 

Даниїлу Бегалі, студенту Слов’янського коледжу Національного 

авіаційного університету, учаснику гуртка «Торське наукове товариство»; 

Олені Забєліній, студентці Слов’янського коледжу Національного 

авіаційного університету, учасниці гуртка «Торське наукове товариство»; 

Вероніці Стрельцовій, студентці Слов’янського коледжу Національного 

авіаційного університету, учасниці гуртка «Торське наукове товариство»; 

колективу Житомирського професійного політехнічного ліцею; 

колективу Державного навчального закладу «Житомирське вище 

професійне технологічне училище». 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 


