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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
від 01.11.2020 р.

м. Київ

№ 11-01

Про підсумки проведення
Всеукраїнського відкритого
дитячо-юнацького
фестивалю-майстерні авторської
(бардівської) пісні
«Сонячний зайчик»
(дистанційний формат)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019
№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових 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», від 22 липня 2020
р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з
30 жовтня по 01 листопада ц.р. Українським державним центром позашкільної
освіти спільно з Позашкільним навчальним закладом «Міський Палац дитячої
та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області було
проведено Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-майстерня авторської
(бардівської) пісні «Сонячний зайчик» (дистанційний формат).
Участь у фестивалі взяли 100 учасників з різних регіонів України, а саме:
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Львівської, Полтавської, Сумської,
Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та м. Києва.
Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:
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1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної
освіти
Номінація «Автор пісень»
дипломом лауреата
Самборського Захара вихованця інструментального ансамблю «Імідж ВПУ34» Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 34
м. Стрий» Львівської області - «За Честь і Гідність», керівник - Михайлів І.С.;
Семенюк Тетяну, вихованку колективу «Бревіс» Державного навчального
закладу «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування» «За створення художньої атмосфери», керівник - Зеліско О.Г..
Дипломом призера
Ткачук Євгенію, вихованку дитячо-юнацького театру бардівської пісні «На
Подолі» Будинку дитячої творчості Подільського району м. Київ - «За вдале
музичне втілення авторської поезії», керівник - Лисенко О.Є.;
Пахарука Богдана, вихованця інструментального ансамблю «Імідж ВПУ-34»
Державного навчального закладу «Вище професійне училище №34
м. Стрий» Львівської області - «За вдале поєднання сучасної музики і власної
поезії та гуманістичне трактування історії», керівник - Михайлів І.С.;
Оверка Романа, вихованця хорового гуртка Львівського державного Палацу
естетичного виховання учнівської молоді м. Львів - «За виразний лаконізм»,
керівник - Дуридівка С. В..
Номінація «Виконавець авторської пісні»
дипломом лауреата
Тищенко Анну, вихованку гуртка авторської пісні Позашкільного
навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради, м. Запоріжжя - «Найкращій виконавець», керівник Алексєєва О.І.;
Кравчука Йосифа, вихованця гуртка авторської бардівської пісні Міського
палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради м. Харків - «За
збереження традицій авторської пісні», керівник - Федорова І.М.;
Ковальова Данила, вихованця гуртка пісенної поезії і туризму «Обрій»
Комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді» Запорізької обласної ради, учня Відокремленого
структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж
ЗНУ» - «За усвідомлений підхід до творчості», керівник - Киящук А.Л..
Дипломом призера
Толмачова Марка, вихованця гуртка авторської пісні Позашкільного
навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради м. Запоріжжя - «За творчий зріст», керівник Алексєєва О.І.;
Шатохіну Владиславу, вихованку гуртка авторської бардівської пісні
Міського палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради
м. Харків - «За дбайливе ставлення до традицій виконання бардівської пісні»,
керівник - Федорова І.М.;
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Брюховця Єгора, вихованця гуртка пісенної поезії і туризму «Обрій»
Комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді» Запорізької обласної ради, учня Відокремленого
структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж
ЗНУ» м. Запоріжжя - «За прагнення до вершин виконавської майстерності»,
керівник - Киящук А.Л.;
Хрипко Дар’ю, вихованку гуртка пісенної поезії і туризму «Обрій»
Комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді» Запорізької обласної ради, ученицю Відокремленого
структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж
ЗНУ», м. Запоріжжя - «За творчий потенціал», керівник - Киящук А.Л.;
Лук’янову Наталю, м. Бахмуг Донецької області - «За глибоке проникнення
в пісенну драматургію», керівник - Лук’янова Г.Л.;
Лисенко Анастасію, вихованку Зразкового художнього колективу «Гра на
гітарі» обласного Палацу дітей та юнацтва м. Чернігів - «За вірність традиціям
української співаної поезії», керівник - Терещенко А.О.;
Назарову Марію, вихованку гуртка авторської бардівської пісні Міського
палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради м. Харків - «За
щирість і зворушливість у виконанні авторської пісні», керівник - Федорова
І.М..
Номінація «Автор музики на чужі вірші»
дипломом лауреата
Нестерову Єлизавету, вихованку народного театру поетичної пісні Палацу
культури «Титан» м. Запоріжжя - «За вишукане музичне втілення сучасної
української поезії», керівник - Алексєєва О.І..
Номінація «Поезія»
дипломом лауреата
Ткач Єлизавету, вихованку дитячо-юнацького театру бардівської пісні «На
Подолі» Будинку дитячої творчості Подільського району м. Київ - «За яскраве
сценічне втілення авторської поезії», керівник - Лисенко О.Є.;
Жураховську Олену, вихованку дитячо-юнацького театру бардівської пісні
«На Подолі» Будинку дитячої творчості Подільського району м. Київ - «За
багатогранність мистецьких талантів», керівник - Лисенко О.Є..
Калужаніну Анфісу, вихованку гуртка «Конгломерат» загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Слов’янськ Донецької області - «За самобутність
поетичної творчості», керівник - Задерихіна К. П..
Дипломом призера
Звонарьова Олега, вихованця Нетішинского комунального позашкільного
навчального закладу Будинок дитячої творчості Хмельницької області «Поетична Надія фестивалю», керівник - Звонарьова Н.М..
Номінація
«Приз симпатій фестивалю «Сонячний зайчик»
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Шепель Іванну, вихованку інструментального ансамблю «Ноктюрн»
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді,
керівник - Писаренко Л.В..
Дипломом учасника
Омельчак Ярославу, вихованку гуртка авторської пісні Позашкільного
навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради м. Запоріжжя - «За наполеглевість в оволодінні
виконавською майстерністю», керівник - Алексєєва О.І.;
Лисенко Валерію, вихованку дитячо-юнацького театру бардівської пісні «На
Подолі» Будинку дитячої творчості Подільського району м. Київ - «За плідну
роботу на фестивалі», керівник - Лисенко О.Є.;
Данченко Антона, вихованця дитячо-юнацького театру бардівської пісні
«На Подолі» Будинку дитячої творчості Подільського району м. Київ - «За
вдалу самореалізацію на межі поезії та прози», керівник - Лисенко О.Є.;
Демчука Олександра, Касянчук Тетяну, Нечипорук Людмилу, вихованців
гуртка «Юні поети» навчально-виховного комплексу № 1 у складі
«Загальноосвітної школи I-II ступенів та ліцея ім. Героя України
М. Дзявульського» м. Шепетівка Хмельницької області - «За виховання
патріотичних ідеалів засобами поезії», керівник - Вітковська С.Р..
2. Оголосити подяку за організацію та проведення Всеукраїнського
відкритого дитячо-юнацького фестивалю-майстерні авторської (бардівської)
пісні «Сонячний зайчик» (дистанційний формат):
Маринюк Людмилі Вікторівні, директору Позашкільного навчального
закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської
ради Запорізької області;
Горловій Світлані Валентинівні, заступнику директора з навчальновиховної роботи Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої
та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області;
Алексєєвій Олені Іванівні, керівнику гуртка авторської пісні Позашкільного
навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради Запорізької області.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –
Педоренко О.В..
Директор

Г. А. Шкура

