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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
24.10.2021р.

м. Київ

№ 10-12

Про підсумки проведення
Всеукраїнського дитячо-юнацького
фестивалю-майстерні авторської
(бардівської) пісні «Сонячний зайчик»
(дистанційний формат)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року
№ 1452 «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 Постанови
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 (зміни, що вносяться до
постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021
р. № 677), з 22 по 24 жовтня 2021 року 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-майстерню авторської (бардівської)
пісні «Сонячний зайчик» (дистанційний формат).
Участь у заході взяли 101 учасник з 10 регіонів України, а саме: Донецької,
Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Полтавської, Сумської, Одеської,
Харківської, Хмельницької областей та міста Києва.
Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної освіти,
відповідних ступенів:
номінація «Автор пісень»
дипломом лауреата
Лисенко Валерію, вихованку дитячого театру бардівської пісні «На Подолі»
Будинку дитячої творчості Подільського району м. Київ («За досягнення творчої
цілісності»), керівник - Лисенко О.Є.;
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Москаленко Поліну, вихованку дитячого театру бардівської пісні «На Подолі»
Будинку дитячої творчості Подільського району м. Київ («За яскраву авторську
роботу та неординарність»), керівник - Лисенко О.Є.;
Ткачук Євгенію, вихованку дитячого театру бардівської пісні «На Подолі»
Будинку дитячої творчості Подільського району м. Київ («За творчу сміливість і
вражаючий старт»), керівник - Лисенко О.Є.;
Данилова Михайла, вихованця гурту «Калинове гроно» Вищого професійного
училища № 29 м. Львів («За кращу пісню фестивалю»), керівник - Слівко Н.П..
Дипломом призера
Полянську Надію, ученицю державного професійного (професійно-технічного)
закладу освіти «Самбірський професійний ліцей» Львівської області («За творче
втілення віри в майбутнє»).
Номінація «Виконавець авторської пісні»
дипломом лауреата
Лук’янову Наталю, м. Бахмут Донецької області («За зріст виконавської
майстерності»);
Жураховську Олену, вихованку дитячого театру бардівської пісні «На Подолі»
Будинку дитячої творчості Подільського району м. Київ («За перетворення світу
силою співаної поезії»), керівник - Лисенко О.Є..
Дипломом призера
Толмачова Марка, вихованця гуртка авторської пісні Позашкільного навчального
закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради
Запорізької області («За плідну роботу на творчих майстернях»), керівник - Алексєєва
О.І.;
Мотуза Івана, вихованця Позашкільного навчального закладу «Міський Палац
дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області («Надія
фестивалю»), керівник - Алексєєва О.І.;
Омельчак Ярославу, вихованку Народного театру поетичної пісні підготовчої
групи м. Запоріжжя («За вдале виконавське втілення класичної авторської пісні»),
керівник - Алексєєва О.І.;
Резк Марію, вихованку інструментального ансамблю «Ноктюрн» Полтавського
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної
ради («За чуттєвість виконання та художній смак»), керівник - Писаренко Л.В.;
Шатохіну Владиславу, вихованку гуртка авторської бардівської пісні
Харківського міського палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради
(«За образність та ліричність виконання пісні»), керівник - Федорова І.М.;
Хрипко Дарію, вихованку гуртка пісенної поезії і туризму «Обрій»
Відокремленого структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий
коледж Запорізького національного університету» («За виконавську виразність»),
керівник - Киящук Г.Л.;
Сілютіна Олексія, вихованця гуртка пісенної поезії і туризму «Обрій»
Відокремленого структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий
коледж Запорізького національного університету» («За творчу сприйнятливість»),
керівник - Киящук Г.Л..
Номінація «Дует»
дипломом призера
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Євстафій Катерину, Шевчук Лілію, вихованок гуртка «Конгломерат»
загальноосвітньої школи I-IІI ступенів № 1 Слов'янської міської ради Донецької
області («За вдале поєднання класичної української поезії та класичної авторської
пісні»), керівник - Задерихіна К.П.;
Шулякова Андрія, Шулякову Єлизавету, вихованців гуртка авторської пісні
Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради Запорізької області («За вдале втілення образів у дитячій
авторській пісні»), керівник - Алексєєва О.І..
Номінація «Поезія»
дипломом лауреата
Антипенко Аліну, вихованку гуртка пісенної поезії і туризму «Обрій»
Відокремленого структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий
коледж Запорізького національного університету» («За талант та унікальність
поетичного обличчя»), керівник - Киящук Г.Л..
дипломом призера
Звонарьова Олега, вихованця Нетішинського комунального позашкільного
навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Хмельницької області («За сонячну
щирість поетичних спроб»), керівник - Звонарьова Н.М.;
Лук’янову Наталю, м. Бахмут Донецької області («Поетичне відкриття
фестивалю»);
Федотова Іллю, м. Київ («За збереження поетичних традицій»;
Роде Міхаель, м. Бердянськ Запорізької області («За непересічність поетичної
фантазії»);
Дітковського Іллю, вихованця гуртка «Літературна творчість» Міського центру
дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької області («За свіжий
погляд на патріотичну поезію»), керівник - Дітковська Л.О.;
Суровикіну Дар’ю, вихованку Народного театру поетичної пісні, підготовчої
групи, м. Запоріжжя («За підкорення нових творчих висот»), керівник - Алексєєва
О.І..
Номінація
«Приз симпатій фестивалю «Сонячний зайчик»
Щабельского Миколу, вихованця літературного гуртка «Срібна пір’їнка»
м. Одеса, керівник - Купцова Л.Г..
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – Педоренко
О.В..
Директор

Г. А. Шкура

