МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ
01.06.2021 року

м. Київ

№ 06-01

Про підсумки проведення Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу духових оркестрів
«Армія дітям» (заочний/онлайн формат)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від
24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 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», 1
червня 2021 року у місті Києві Українським державним центром позашкільної
освіти проведено Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових оркестрів «Армія
дітям» (заочний/онлайн формат).
Участь у фестивалі взяли 450 учасників (13 оркестрів) з Волинської,
Київської, Кіровоградської, Рівненської та Хмельницької областей.
Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі рішення
журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити:
1.1. Дипломами Українського державного центру позашкільної освіти,
відповідних ступенів:
у номінації
«Краще оркестрове виконання вільного твору»
дипломом І ступеня
«Народний художній колектив» оркестр духових інструментів Палацу
учнівської молоді м. Луцька Волинської області, керівник - Безушкевич М. А.;

дипломом ІІ ступеня
«Народний художній колектив» «Дитячий духовий оркестр» та «Зразковий
художній колектив» «Чарівні палички»
комунального закладу «Центр
позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської області, керівники Савчук В.А, Криворучко М. Ф. та Каткова С. В.;
дипломом ІІІ ступеня
оркестр «Гармонія» Центру позашкільної освіти «Веселка» Таращанської
міської ради Київської області, керівник - Недужий С. В.;
дипломом учасника
оркестр Шепетівської міської школи мистецтв Хмельницької області,
керівник - Блінда В. В.;
духовий оркестр Плесенської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів
Хмельницької області, керівник - Шевчук В. Я.;
колектив «Дебют» закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої
творчості» Нетішинської міської ради Хмельницької області, керівник - Комар
В. М.;
дитячий зразковий духовий оркестр Мар’янівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Ковалівської сільської ради Київської області, керівник - Лопатюк Ю.
В.;
духовий оркестр комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький
ліцей № 28 Луцької міської ради» Волинської області, керівник - Лук'янчук В.
М.;
Номінація
«Краще оркестрове виконання конкурсного твору»
дипломом І ступеня
Зразковий духовий оркестр комунального закладу Кагарлицької міської
ради «Кагарлицький центр дитячої та юнацької творчості» Київської області,
керівник - Ільченко І. В.;
дипломом ІІ ступеня
«Народний художній колектив» духовий оркестр Палац учнівської молоді
м. Луцька Волинської області, керівник - Безушкевич М. А.;
дипломом ІІІ ступеня
Зразковий колектив дитячий духовий оркестр «Первоцвіт» Березнівського
ліцею № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області,
керівник - Жабчик П. Ф.;
дипломом учасника
Зразковий дитячий духовий оркестр Радивилівського міського Будинку
школяра Рівненської області, керівник - Тимощук Л. В.;
«Народний художній колектив» оркестр духових інструментів «Зміна»
комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», керівник - Ніщеменко О. А.;
оркестр «Гармонія» Центру позашкільної освіти «Веселка» Таращанської
міської ради Київської області, керівник - Недужий С. В.;
Номінація
«Краще соло-виконання під акомпанемент оркестру конкурсного твору»
дипломом І ступеня

Недужу Анну, вихованку оркестру «Гармонія» Центру позашкільної освіти
«Веселка» Таращанської міської ради Київської області;
дипломом ІІ ступеня
Менделя Артемiя, вихованця оркестру «Мелодія» закладу загальної
середньої освіти «Видертський ліцей» Камінь-Каширської міської ради
Волинської області;
дипломом ІІІ ступеня
Васильчука Богдана, вихованця Комунального закладу Кагарлицької
міської ради «Кагарлицький центр дитячої та юнацької творчості» Київської
області.
2. Оголосити подяку за вагомий внесок у національно-патріотичне
виховання дітей і молоді, розвиток оркестрового жанру та якісне суддівство
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу духових оркестрів «Армія дітям»
(заочний/онлайн формат):
Сочкову Євгену Олександровичу,
капітану, військовому диригенту
Оркестру Почесної варти окремого Президентського полку ім. Богдана
Хмельницького;
Павлову Роману Юрійовичу, капітану, начальнику оркестра Центру
військово-музичного мистецтва Сухопутних військ Збройних Сил України;
Лось Ладі Леонідівні, засновнику та керівнику Музичної академії «Глорія».
3. Нагородити грамотою Українського державного центру позашкільної
освіти за патріотизм, самовідданість державі і особистий внесок у розвиток
оркестрового жанру серед дітей та молоді:
Дашковського Володимира Анатолійовича,
полковника, начальника
Військово-музичного управління Збройних Сил України, головного військового
диригента, Народного артиста України;
Чуя Олега Анатолійовича, капітана, військового диригента оркестру
Київського військового ліцею ім. Івана Богуна;
Головатюка Вадима Анатолійовича, старшого офіцера відділу
інформаційно-музичного забезпечення Військово-музичного управління
Збройних Cил України;
Бондаря Миколу Миколайовича, Отамана Українського козацького війська,
Голову громадської організації «Коло. Медіа»;
Іванову Олену Олександрівну, спеціального кореспондента громадської
організації «Коло. Медіа»;
Білошапка Олександра Віталійовича, директора Дитячо-юнацького центру
Дарницького району міста Києва.
4. Дипломи розміщені за посиланням
https://drive.google.com/drive/folders/1Yhwdat55oMMQ8O_AQT6AK9tXcku
XMGfh?usp=sharing
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Педоренко О. В.
Директор

Г. А. Шкура

