
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

Від 10.02. 2014   № 60 

 

 

Про затвердження складу оргкомітету  

та журі міських фестивалів, конкурсів 

дитячої художньої творчості навчальних 

закладів міста Києва у 2014 році 

 

 Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 09 серпня 2002 

року № 457 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої 

та юнацької творчості «Чисті роси», Положення про Всеукраїнський фестиваль 

хорового мистецтва «Співає юність України», від 14 серпня 2003 року № 461 «Про 

затвердження Положення про почесні звання «Народний художній колектив» і 

«Зразковий художній колектив», плану роботи Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту на 2014 рік, з метою художньо-естетичного виховання, духовного 

розвитку учнівської молоді засобами мистецтва, виявлення, підтримки, 

стимулювання та заохочення кращих дитячих художніх колективів навчальних 

закладів міста Києва, окремих виконавців, підвищення рівня їх майстерності, 

удосконалення форм, методів і засобів естетичного розвитку учнівської та 

студентської молоді, сприяння участі переможців міських фестивалів та конкурсів у 

всеукраїнських і міжнародних мистецьких заходах 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести в 2014 році: 

– міський фестиваль-конкурс дитячої художньої творчості навчальних закладів 

міста Києва «Чисті роси» згідно з графіком проведення районних оглядово-

конкурсних концертів дитячих художніх колективів та окремих виконавців 

(березень – квітень); 

– міську виставку дитячої творчості з образотворчого, декоративно-ужиткового 

мистецтва та художніх ремесел навчальних закладів «Чисті роси» (березень – 

квітень); 

– міський огляд-конкурс дитячих хорових колективів загальноосвітніх 

навчальних закладів у рамках Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва 

«Співає юність України» (травень); 



– міський огляд дитячих творчих колективів навчальних закладів на 

підтвердження, присвоєння почесних звань «Зразковий художній колектив», 

«Народний художній колектив» (січень – квітень; жовтень – листопад); 

– міський конкурс серед учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

«Київський вальс – 2014» (травень). 

 

2. Затвердити склад оргкомітету та журі міських фестивалів, конкурсів дитячої 

художньої творчості навчальних закладів міста Києва, що додається. 

 

3. Київському Палацу дітей та юнацтва (Заруцька Л. С.) здійснити організаційно-

методичне забезпечення проведення у 2014 році міських фестивалів, конкурсів 

дитячої художньої творчості навчальних закладів міста Києва, скласти графік їх 

проведення та забезпечити роботу журі зазначених міських мистецьких заходів. 

 

4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій:  

4.1. Забезпечити участь дитячих творчих колективів навчальних закладів та 

окремих виконавців у міських фестивалях, конкурсах дитячої художньої 

творчості навчальних закладів міста Києва.  

4.2. Призначити відповідальних за життя, здоров’я дітей у дорозі та під час 

проведення міських фестивалів, конкурсів дитячої художньої творчості 

навчальних закладів міста Києва. 

4.3. Забезпечити проведення цільового інструктажу з керівниками і 

супроводжуючими з охорони праці та з учнями з безпеки життєдіяльності з 

обов’язковим записом у журналах реєстрації інструктажів. 

 

5. Начальникам управлінь освіти Голосіївської районної в місті Києві державної 

адміністрації Комраковій М. І., Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Лазарєвій Г. Р., директорові Київського Палацу дітей та юнацтва 

Заруцькій Л. С., директорові Київського міського будинку вчителя Мельник Л. Ф., 

сприяти в наданні концертних залів позашкільних навчальних закладів для 

проведення районних звітних концертів. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого  заступника 

директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Челомбітько В. Ю.  

 

 

 

 

 

Директор  Департаменту                                                            О. Добровольська  

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської  міської державної адміністрації)  

_________________ № _________ 

 

Склад оргкомітету 

міських фестивалів, конкурсів дитячої художньої творчості  

навчальних закладів міста Києва 

 

Голова оргкомітету: 

Челомбітько Вікторія Юріївна, перший заступник директора Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

  
Заступники голови оргкомітету: 

Заруцька Лілія Сергіївна, директор Київського Палацу дітей та юнацтва 

 

Бабінець Світлана Іванівна, начальник відділу позашкільної освіти Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

Члени оргкомітету: 

 

1. Гордієнко Світлана Василівна, методист відділу народної творчості 

Київського Палацу дітей та юнацтва. 

2. Клименко Олена Володимирівна, заступник директора Київського Палацу 

дітей та юнацтва 

3. Краснопєєва Ірина Степанівна, методист відділу художньої творчості 

Київського Палацу дітей та юнацтва. 

4. Кузнецова Світлана Дмитрівна, завідувач відділу художньої творчості 

Київського Палацу дітей та юнацтва. 

 

 

 

 

Директор  Департаменту                                                            О. Добровольська  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської  міської державної адміністрації)  

_________________ № _________ 

 

Склад журі 

міських фестивалів, конкурсів дитячої художньої творчості  

навчальних закладів міста Києва 

 

Голова журі: 

Челомбітько Вікторія Юріївна, перший заступник директора Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

Заступник голови журі: 

Заруцька Лілія Сергіївна, директор Київського Палацу дітей та юнацтва 

 

Члени журі: 

1. Бабінець Світлана Іванівна, начальник відділу позашкільної освіти Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), к. п. н. 

2. Гардашук Світлана Василівна, завідувач відділу народної творчості Київського 

Палацу дітей та юнацтва. 

3. Горбатенко Галина Луківна, головний диригент студентського хору 

Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського та хору 

Київського інституту музики  ім. Р. М. Глієра, заслужений діяч мистецтв 

України (за згодою). 

4. Гордієнко Валентина Володимирівна, головний спеціаліст відділу позашкільної 

освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

5. Зеленецька Ірина Олександрівна, доцент кафедри методики музичного 

виховання і хорового диригування Інституту мистецтв Київського 

Національного університету  імені Михайла Драгоманова, відмінник народної 

освіти. 

6. Касьянова Олена Василівна, професор Національної музичної академії України      

імені Петра Чайковського, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч 

мистецтв України. 

7. Кириліна Ірина Яківна, композитор,член Національної спілки композиторів 

України, заслужений діяч мистецтв України (за згодою). 

8. Кожаєва Тетяна Олексіївна, художник-сценограф Київського Палацу дітей та 

юнацтва, відмінник освіти України. 

9. Коломієць Валерій Миколайович, режисер, заслужений діяч мистецтв України                    

(за згодою). 

10. Комаровська Оксана Анатоліївна, завідувач лабораторії естетичного виховання 

Інституту проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України, 

к. п. н. (за згодою). 



11. Копилова Юлія Вікторівна, художник-монументаліст, педагог-організатор 

відділу народної творчості Київського Палацу дітей та юнацтва, відмінник 

освіти України, відмінник столичної освіти. 

12. Кочерженко Олександр Володимирович, завідувач циклової комісії оркестрових 

духових і ударних інструментів Київського інституту музики ім. Р. Глієра, 

заслужений працівник культури України (за згодою). 

13. Краснопєєва Ірина Степанівна, методист відділу художньої творчості Київського 

Палацу дітей та юнацтва. 

14. Кузнецова Світлана Дмитрівна, завідувач відділу художньої творчості 

Київського Палацу дітей та юнацтва, відмінник освіти України, відмінник 

столичної освіти. 

15. Кузьменко Анатолій Ісакович, професор Інституту мистецтв Національного 

педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, заслужений артист 

України (за згодою). 

16. Куневич Ірина Володимирівна, заступник директора Київського міського 

будинку вчителя, відмінник освіти України. 

17. Манішина Ольга Василівна, завідувач сектору образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Київського міського центру народної творчості та 

культурологічних  досліджень Департаменту культури і мистецтв м. Києва          

(за згодою). 

18. Павлюк Тетяна Сергіївна, доцент  Київського національного університету 

культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства (за згодою). 

19. Пересунько Микола Михайлович, директор Київського міського центру народної 

творчості та культурологічних досліджень Департаменту культури і мистецтв         

м. Києва (за згодою) 

20. Петлицька Наталія Миколаївна, методист відділу художньої творчості 

Київського Палацу дітей та юнацтва, відмінник освіти України. 

21. Поволоцький Ілля Якович, керівник літературно-драматичною частиною 

Київського  державного академічного театру ляльок, заслужений працівник 

культури України, відмінник освіти України (за згодою). 

22. Поздняков Юрій Іванович, декан Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтва, заслужений артист України (за згодою). 

23. Працюк Богдана Михайлівна, композитор, член Національної спілки  

композиторів України, викладач кафедри композиції Національної музичної 

академії України      імені Петра Чайковського, лауреат Міжнародного конкурсу 

студентів-композиторів «Gradus ad Parnassum» (за згодою). 

24. Рубіна Алла Давидівна, доцент кафедри сценічного руху Київського 

Національного університету театру і кіно імені Івана Карпенка-Карого, 

балетмейстер-постановник, заслужена артистка України (за згодою). 

25. Румко Жанна Петрівна, заступник директора Київського міського центру 

народної творчості та культурологічних досліджень Департаменту культури і 

мистецтв м. Києва (за згодою). 

26. Стадников Володимир Віталійович, голова методичного об’єднання керівників 

гуртків бального танцю позашкільних навчальних закладів міста Києва, художній 

керівник народного художнього колективу ансамблю бального танцю «Фаворит» 

Київського Палацу дітей та юнацтва.  



27. Суханов Анатолій Валерійович, викладач Київського Національного 

університету        театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, актор 

театру і кіно, режисер, артист Київського театру «Колесо», художній  керівник 

київської театральної школи-студії (за згодою). 

28. Федоришин Василь Ілліч, професор Інституту мистецтв Національного 

педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, заслужений діяч 

мистецтв України (за згодою). 

29. Черноус Лілія Миколаївна, головний балетмейстер Академічного ансамблю пісні 

і танцю України Державної прикордонної служби України, доцент кафедри 

хореографії Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, заслужена 

артистка України (за згодою). 

30.  Школьна Тетяна Степанівна, солістка Національної філармонії України, 

старший викладач Київського Національного університету культури і мистецтв, 

лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів (за згодою). 

 

 

 

 

 

 

Директор  Департаменту                                                            О. Добровольська  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


