
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

НАКАЗ 

 

 

від 31.10.2020                                            м. Київ                                        № 10-17 

 

 

Про підсумки    проведення 

Всеукраїнського відкритого  

фестивалю-конкурсу ігрових  

програм «Адреса дитинства – Гра» 

(дистанційний формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

(за основними напрямами позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням 

вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з 29 до 

31 жовтня 2020 року у місті Запоріжжі Українським державним центром 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України спільно з закладом 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області було проведено 

Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс  ігрових програм  «Адреса 

дитинства - Гра» (дистанційний формат).  

 Участь у фестивалі  - конкурсі взяли:  233 дитини з 15-ти регіонів 

України, а саме:  Запорізької,  Полтавської, Донецької, Кіровоградської, 

Хмельницької,   Херсонської, Волинської, Миколаївської, Рівненської, 

Чернігівської,       Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Івано-

Франківської областей та  міста Києва. 

Відповідно до Умов проведення фестивалю – конкурсу та на підставі 

рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити Дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів: 



 

Дипломом І ступеня 

  Кирпу Анастасію, вихованку гуртка сценічної майстерності 

позашкільного навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області, у 

конкурсі «Година ігромайстрів» номінація «Давай, грай!» (керівник –

  Ніколаєнко Ірина Василівна); 

Дідковського Іллю, Мишинюка Назара, вихованців 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області,  у конкурсі «Година ігромайстрів» номінація «Твій хід!» 

(керівник –  Дітковська Людмила Олександрівна); 

Ниник Вероніку, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, у конкурсі «Година 

ігромайстрів», номінація «Ігродрайв» (керівник –  Старкова Ірина Борисівна). 

Дипломом ІІ ступеня 

  Курило Софію, вихованку гуртка сценічної майстерності позашкільного 

навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, у конкурсі «Година 

ігромайстрів», номінація «Твій хід!» (керівник –  Ніколаєнко Ірина Василівна). 

Коваленко Євгенію, вихованку гуртка ігротехніків «Майстерня Гри» 

позашкільного навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області,  у 

конкурсі «Година ігромайстрів», номінація «Ігродрайв» (керівник –  Мазнєва 

Галина Василівна). 

Гордієнко Яну, вихованку колективу «Щасливе життя» Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області, у конкурсі «Година 

ігромайстрів», номінація «Ігродрайв»  (керівник – Тимчур Алла Іванівна). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Григор’єву Поліну, вихованку «Народного художнього колективу» шоу-

театру молодіжного клубу «Імідж» комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», у 

конкурсі «Година ігромайстрів»  номінація «Твій хід!» (керівник – Долгополова 

Наталія Костянтинівна); 

Ступак Ганну, вихованку «Народного художнього колективу» шоу-театру 

молодіжного клубу «Імідж» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», у конкурсі 

«Година ігромайстрів» номінація «Ігродрайв», м. Кропивницький (керівник –

  Долгополова Наталія Костянтинівна). 

Петрушенка Владислава, вихованця гуртка організаторів дозвілля 

«Імпульс» дитячо-юнацького   центру національного   відродження                       

м. Первомайськ, Миколаївської області у конкурсі «Година ігромайстрів» 

номінація «Ігродрайв» (керівник –  Іщенко Ксенія Миколаївна). 

   Номінація «Мега Світ» 

Дипломом І ступеня 

Команда ігротехніків Центру дитячої та юнацької творчості                           

м. Добропілля, Донецької області у складі: Ільченко Олена, Зіняк Валерія, 

Куліченко Ксенія, Вакарєва Поліна, Гусак Олександра, за програму «ТікТок – 



челендж «ЦДЮТ Добропілля!» (керівники: Цатурян Ірина Петрівна, Шульга 

Тетяна Олександрівна, Цецхладзе Лілі Романівна). 

Дипломом ІІ ступеня 

Колектив «Щасливе життя» Пирятинського Центру дитячої та юнацької 

творчості Полтавської області у складі: Рішко  Катерина,      Шевченко Марина, 

Гордієнко Яна, Садовська Єлизавета,  Марченко Ольга,     Зубенко Вікторія, за  

програму «З нами грайся і дружи, і здоров’я бережи» (керівник: Тимчур Алла 

Іванівна).  

Дипломом ІІІ ступеня 

Танцювальний гурток «Сузір’я» та театральний гурток «Фортуна» 

Новотроїцького районного будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської 

області у складі: Комлєва Аліса, Кравцова Олена, Борова Варвара, Самсоненко 

Вероніка, Шедова Ганна, Ліфенко Дарина, Гальчинська Діана, Нікішина Марія, 

Макарова Ганна, Білей Поліна (керівники: Ільонок Алла Володимирівна та 

Комлєва Ганна Володимирівна). 

Номінація «Грай-трек» 

Дипломом І ступеня 

Гурток ігротехніків «Майстерня гри» та гурток сценічної майстерності 

позашкільного навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області у складі: 

Кирпа Анастасія,  Курило Софія, Коваленко Євгенія,  

Четверик Софія, Чикалов Олександр, за програму «Ігродайс» (керівники: 

Мазнєва Галина Василівна та Ніколаєнко Ірина Василівна).  

Мистецький центр «Арт-мікс», гуртки «Основа акторської майстерності» 

та «Художнє слово» Київського палацу дітей та юнацтва у складі: Шалімова 

Софія, Інякіна Вероніка, Деляр Назар, Хаджинова Марія, Кудінова Валерія, 

Косяк Олександра, Гівель Анна, Афанасенко Валерія, Тарубаров Влад, 

Мироненко Поліна, Огар Артемій, Литвиненко Юлія, Нестеренко Анастасія, 

Цепкалова Анна, Головач Володимир, Лук’яненко Ксенія, за програму «З нами 

грай – імунітет підкачай!» (керівники: Таку Євгенія Костянтинівна  та Либа 

Наталія Іванівна). 

Дипломом ІІ ступеня 

Школа організаторів дозвілля «СВЯТОСВІТ» Будинку дитячої творчості 

Подільського району м. Києва у складі: Федорченко Дарина, Ілляшевич 

Мирослава, Кудряшова Софія, Кросенко Дар’я, за програму «Карантин не стане 

на заваді» (керівник: Хортова-Мельчинська Ірина Петрівна). 

«Зразковий художній колектив» театральна студія «СТеМ» комунального 

позашкільного навчального закладу «Чернігівський обласний Палац дітей та 

юнацтва» у складі: Половікова Дарина, Грабовець Катерина, Вінніченко 

Єлізавета, Напалько Вікторія, за програму «Завжди в русі, завжди в капелюсі» 

(керівник: Харитоненко Антоніна Михайлівна). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Колектив учнівського самоврядування «Зміна» Новотроїцької школи І-ІІІ 

ступенів № 1 смт. Новотроїцьке Херсонської області у складі: Єфремова 

Вікторія, Гогунська Поліна, Чупракова Валерія, Фролова Вікторія, Коваленко 

Анастасія, Максимюк Владислав, Брусик Єлизавета, Зяблова Анна, Волокітіна 



Олеся, Баліка Дар’я, Литвиненко Анастасія, за програму «Веселись та грай зі 

Смайликом» (керівник: Теплова Ольга Олександрівна). 

«Народний художній колектив» театр танцю «Юнона» позашкільного 

навчального закладу «Комунарський районний центр молоді та школярів» 

Запорізької міської ради Запорізької області у складі: Звенігородська Богдана, 

Поль Ян, Єгорушкіна Мар’яна, Вакуленко Дар’я,  Климова Олександра, 

(керівники: Банах Вікторія Олександрівна, педагог-організатор – Ромашкан 

Михайло Миколайович). 

Номінація «Світ фентезі» 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» шоу-театр молодіжного клубу     «Імідж» 

комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» у складі: 

Токарєва Катерина, Ступак Ганна, Григор’єва Поліна, за програму «Таємниця 

останнього заклинання» (керівник: Долгополова Наталія Костянтинівна). 

 Дипломом ІІ ступеня 

Гурток організаторів дозвілля «Імпульс» дитячо-юнацького центру 

національного відродження м. Первомайськ Миколаївської області у складі: 

Здоровецька Валерія, Шабельникова Анна, Рацька Софія, Чернікова Лілія, 

Гордійчук Василь, Луценко Ольга, Петрушенко Владислав, Горюн Валерія, 

Горюн Олена, за програму «П’ять елементів» (керівник: Іщенко Ксенія 

Миколаївна). 

 Дипломом ІІІ ступеня 

Школа організаторів дозвілля «Забава» комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» міста Павлоград 

Дніпропетровської області у складі: Камалова Євгенія, Карпенко Катерина, 

Окопна Влада, Швидько Марія, Рубцова Дар’я, Ступаков Олексій,  Глухов 

Макс, за програму «Хюгний» Новий рік» або «Новий рік по-данськи» 

(керівник: Горєлова Юлія Володимирівна). 

Номінація «Криниці людяності» 

Дипломом І ступеня 

«Зразковий художній колектив» «Арт-студія «Браво» комунального 

позашкільного навчального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Полтавської міської ради у складі: Прохорова Марія, Максименко 

Павло, Бобирєв Данило, Коваленко Катерина, Бивальцева Маргарита, за 

програму «Від Покровських зоряниць час надходить вечорниць» (керівник: 

Зубенко Світлана Василівна). 

Дипломом ІІ ступеня 

Команда вихованців «Дружна сімейка» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області у складі: Гноянко 

Ангеліна, Дітковський Ілля, Мазур Вадим, Мизернюк Аріна, Мизернюк 

Вікторія, Мишинюк Назар, Мороз Влада, Ниник Вероніка, Сторожишин Антон, 

Харченко Анастасія, Чубенко Світлана, за програму «На бабусиному подвір’ї» 

 (керівники: Старкова Ірина Борисівна,  Дітковська Людмила Олександрівна). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Гурток організаторів дозвілля «Імпульс» дитячо-юнацького центру 

національного відродження м. Первомайськ Миколаївської області у складі: 



Здоровецька Валерія, Шабельникова Анна, Рацька Софія, Чернікова Лілія, 

Гордійчук Василь, Луценко Ольга, Петрушенко Владислав, Іщенко Анастасія, 

Горюн Олена, за програму «Літак Моєї мрії» (керівник: Іщенко Ксенія 

Миколаївна). 

Школа організаторів дозвілля «Забава» комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» м. Павлоград 

Дніпропетровської області у складі: Мирошниченко Олександра, Івахнюк 

Елліна, Куліш Аліна, Косенко Тоня, Воронкіна Тая, за програму «Вітаміни 

любві» (керівник: Горєлова Юлія Володимирівна). 

Номінація «Моя країна» 

Дипломом І ступеня 

Народний художній фольклорно-етнографічний колектив «Вербиченька» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Нововодолазької селищної ради                                  

смт. Нова Водолага Харківської області, за ігрову програму «Ігри та забави від 

бабусі Клави» (керівники: Коваль Тетяна Павлівна та Коваль Ольга 

Володимирівна).  

Дипломом ІІ ступеня 

«Зразковий художній колектив» ляльковий гурток «Рукавичка» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець-Подільського Хмельницької 

області у складі: Савчук Софія, Ситник Вікторія, Ляшковська Олена, Грунтей 

Юлія, Каревич Валерія, Муравель Дзвіна, Муравель Діана, Придеткевич Марія, 

Бернада Олександра, Болюк Іван, Мельник Анастасія, за ігрову програму 

«Лунає Україною дитячий сміх» (керівник: Березовська Світлана Вікторівна). 

Дипломом ІІІ ступеня 

 «Art студія Grand» позашкільного навчального закладу «Центр дозвілля 

дітей та юнацтва Вознесенівського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області  у складі: Крапан Діана, Краюшкін Ілля, Литвин Ольга, 

Мазурський Андрій, Рой Анастасія, Целуйко Сергій, за ігрове дійство «На 

Івана, на Купала» (керівник: Гранд Марина Анатоліївна). 

 «Народний художній колектив» театр-студія «Маска» групу ігротехніків 

«Анімато-Шоу» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» у складі: 

змішаної групи вихованців, ігрова програма «Весна-красна іде, в серця тепло 

несе» (керівник: Руднік Олена Миколаївна). 

Номінація «Конкурс сценаріїв» 

Дипломом І ступеня 

(лауреати конкурсу) 

Дяченка Сергія Юрійовича, культорганізатора комунального закладу 

«Сумський Палац дітей та юнацтва за сценарій ігрової програми «Дозор 

здоров’я».  

Таку Євгенію Костянтинівну, методиста відділу івент-менеджменту та 

арт-проектів, мистецький центр «Арт-мікс» Київського палацу дітей та юнацтва  

 за сценарій ігрової програми «Неймовірне сяйво дивовижної палітри».  

Мазнєву Галину Василівну, керівника гуртка ігротехніків, Ніколєнко 

Ірину Василівну, керівника гуртка сценічної майстерності позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 



району» Запорізької міської  ради Запорізької» за сценарій ігрової програми 

«Ігродайс». 

Кукліновську Катерину Миколаївну, заступника директора з виховної 

роботи, Дитинчук Світлану Сергіївну, педагога-організатора Шепетівського 

навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа-І-ІІІ ступенів-

гімназія», м. Шепетівки, Хмельницької області за сценарій ігрової програми 

«Зроби свій вибір на користь здоров’я». 

Пустову Тетяну Євгенівну, культорганізатора Центру дитячої та юнацької 

творчості, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області за сценарій ігрової 

програми «Світ відкриттів: від каменю до гаджетів». 

Зубенко Світлану Василівну, керівника «Зразкового художнього 

колективу» «АРТ студії «Браво» комунального закладу «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Полтавської міської ради за сценарій ігрової 

програми  «Від Покровських зоряниць  час надходить вечорниць». 

Номінація «Серія пізнавальних та інтелектуальних ігор» 

«Обмін досвідом «Освітня ігротека» 

Дипломом І ступеня 

Мазнєву Галину Василівну, заступника директора з виховної роботи та 

Ніколаєнко Ірину Василівну, завідувачку організаційно-масовим відділом  

позашкільного навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області за гру 

«Одиниця-праворуч, двійка - ліворуч, шість - у горщик». 

Яременко Олену Володимирівну, культорганізатора комунального 

позашкільного навчального закладу  «Чернігівський обласний палац дітей та 

юнацтва» за гру «Найрозумніший».  

Дипломом ІІ ступеня 

Гранд Марину Анатоліївну, керівника «Art студія Grand» позашкільного 

навчального закладу  «Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області за ігри ««Що? Де? Коли? 

Як?» та «Антисуржик». 

                     Дипломом ІІІ ступеня 

Кусу Тетяну Миколаївну, педагога організатора  комунального закладу 

«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради 

Волинської області». 

2. Оголосити подяку за вагомий внесок у підготовку та проведення   

Всеукраїнського відкритого  фестивалю-конкурсу «Адреса дитинства - Гра»:  

Здоровецькому  Ігнату Володимировичу, викладачу інформатики 

Запорізької спеціалізованої школи-інтернату II-III ступенів "Козацький ліцей" 

Запорізької обласної ради, за технічну підтримку проведення в онлайн-форматі 

Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса 

дитинства - Гра». 

  Щитиніній Раїсі Юхимівні, директору позашкільного  навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за професійний підхід в організації 

та проведені на високому рівні в онлайн-форматі  Всеукраїнського відкритого 

фестивалю-конкурсу ігрових програм  «Адреса дитинства – Гра». 



 Ніколаєнко Ірині Василівні, завідувачу організаційно-масовим відділом 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області,  за 

координаційну підтримку організації фестивалю, акторську майстерність, 

професіоналізм і креативний підхід проведення в онлайн-форматі 

Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм  «Адреса 

дитинства - Гра». 

Мазнєвій Галині Василівні, заступнику директора позашкільного  

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, за координаційну 

підтримку організації фестивалю, за влучні поради, професіоналізм і 

креативний підхід проведення в онлайн-форматі  Всеукраїнського відкритого 

фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра». 

 3. Оголосити подяку ведучим,  за високу майстерність в проведенні  

онлайн-форматі Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу ігрових 

програм «Адреса дитинства - Гра»: 

Хобті Еріку, вихованцю студії телеведучих позашкільного  навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області,  міста Запоріжжя. 

Кирпі Анастасії, вихованці гуртка сценічної майстерності позашкільного  

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, міста Запоріжжя. 

      4. Оголосити подяку членам журі Всеукраїнського відкритого 

фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра», за багаторічну 

творчу співпрацю та вірність професії ігромайстра: 

Книшу Віктору Миколайовичу, режисеру, автору соціально-педагогічних, 

культурологічних проектів для дітей, раднику генерального директора            

ДП України «Міжнародний дитячий центр «Артек», м. Київ.  

Гарбуз Валентині Олександрівні, культорганізатору Комунальної 

організації Центру дитячої та юнацької творчості «Шевченківець», лауреату 

міжнародних та всеукраїнських конкурсів організаторів дозвілля, Заслуженій 

артистці  України, м. Київ.   

Горбинко Валентині Миколаївні, директору компанії АвторитетА, 

керівнику проектного дитячого табору «Портал Літа», м. Київ.  

Нємій Яніні Семенівні, режисеру, члену спілки театральних діячів 

України, м. Київ.  

Зубановій Надії Іванівні, методисту відділу науково-методичного 

забезпечення Українського державного центру позашкільної освіти, м. Київ.  

Вагнер Світлані Іванівні, автору проекту та керівнику дитячого клубу 

«АРТКвест», члену правління Національної асоціації дитячих таборів ВБО 

«Лелека», лауреату міжнародних та всеукраїнських конкурсів ігрових програм 

для дітей, м. Запоріжжя. 

 Мієдиновій  Наталії Миколаївні, режисеру масових свят, автору пісень та 

ігор для дітей, координатору з реалізації програм МГО «Молодіжне об'єднання 

«Скаути Києва», лауреату Всеукраїнських фестивалів ігрових програм, м. Київ. 



5. Оголосити подяку педагогам, за підготовку дитячих творчих 

колективів  до участі у  Всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі 

ігрових програм «Адреса дитинства – гра»  та вірність професії ігромайстра: 

Ільонок Аллі Володимирівні, керівнику танцювального гуртка «Сузір’я» 

Новотроїцького районного будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської 

області. 

 Комлєвій Ганні Володимирівні, керівнику театрального гуртка 

«Фортуна» Новотроїцького районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Херсонської області, смт. Новотроїцьке. 

Тимчур Аллі Іванівні, керівнику дитячого колективу «Щасливе життя» 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області.   

Шульзі  Тетяні Олександрівні, керівнику команди ігротехніків Центру 

дитячої та юнацької творчості, м. Добропілля, Донецької області. 

  Цецхаладзе Лілії Романівні, керівнику команди ігротехніків Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля , Донецької області. 

  Цатурян Ірині Петрівні, керівнику команди ігротехніків Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Добропілля, Донецької області. 

Тепловій  Ользі Олександрівні, керівнику колективу учнівського 

самоврядування «Зміна» Новотроїцької школи І-ІІІ ступенів  №1,                     

смт.  Новотроїцьке,  Херсонської області. 

Банах Вікторії Олександрівні, керівнику «Народного художнього 

колективу» театру танцю «Юнона» позашкільного навчального закладу 

«Комунарський районний центр молоді та школярів» Запорізької міської ради 

Запорізької області, м. Запоріжжя. 

Хортовій-Мельчинській Ірині Петрівні, керівнику Школи організаторів 

дозвілля «Святосвіт» Будинку дитячої творчості Подільського району, м. Київ.  

Харитоненко Антоніні Іванівні, керівнику «Зразкового художнього 

колективу» театральної студії «СТеМ» комунального позашкільного 

навчального закладу «Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва», м. 

Чернігів. 

Мазнєвій Галині Василівні, керівнику гуртка  ігротехніків «Майстерня 

гри» позашкільного навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області,            

м. Запоріжжя. 

 Ніколаєнко Ірині Василівні, керівнику гуртка  сценічної майстерності 

позашкільного навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області,            

м. Запоріжжя. 

Таку Євгенії Костянтинівні, керівнику  гуртка «Основа акторської 

майстерності» мистецького центру «Арт-мікс» Київського палацу дітей та 

юнацтва, м. Київ.  

Либі Наталії Іванівні, керівнику  гуртка «Художнє слово» мистецького 

центру «Арт-мікс» Київського палацу дітей та юнацтва, м. Київ 

 Горєловій Юлії Володимирівні, керівнику Школи організаторів дозвілля 

«Забава» комунального позашкільного навчального закладу «Палац творчості 

дітей та юнацтва» м. Павлоград, Дніпропетровської області. 



 Іщенко Ксенії Миколаївні, керівнику гуртка організаторів дозвілля 

«Імпульс» дитячо-юнацького центру національного відродження,                        

м. Первомайськ,  Миколаївської області.  

Долгополовій Наталії Костянтинівні, керівнику «Народного художнього 

колективу» шоу-театру молодіжного клубу «Імідж» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості», м. Кропивницький.  

Старковій Ірині Борисівні, керівнику  команди вихованців «Дружна 

сімейка» Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, м. Старокостянтинів.  

Дітковській Людмилі Олександрівні, керівнику  команди вихованців 

«Дружна сімейка» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, м. Старокостянтинів.  

Зубенко Світлані Василівні, керівнику «Зразкового художнього 

колективу»  «Арт-студія «Браво» комунального позашкільного навчального 

закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості» Полтавської 

міської ради, м. Полтава.  

 Гранд Марині Анатоліївні, керівнику «Art студія Grand» позашкільного 

навчального закладу «Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, м. Запоріжжя.  

 Руднік Олені Миколаївні, керівнику «Народного художнього колективу» 

театру-студії «Маска» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»,                     

м. Кропивницький.  

Березовській Світлані Вікторівні, керівнику «Зразкового художнього 

колективу» лялькового гуртка «Рукавичка» Центру дитячої та юнацької 

творчості, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області.  

 Коваль Тетяні Павлівні, керівнику Народного художнього фольклорно-

етнографічного колективу «Вербиченька» Будинку дитячої та юнацької 

творчості, смт. Нова Водолага, Харківська область. 

Коваль Ользі Володимирівні, керівнику Народного художнього 

фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Будинку дитячої та 

юнацької творчості, смт. Нова Водолага, Харківська область.  

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи О. В. Педоренко.  

 

 

Директор                          Г. А. Шкура 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 


