
Найвагоміші досягнення вихованців 

Центру дитячої та юнацької творчості  м. Знам’янка 

у всеукраїнських та міжнародних заходах  за 2014/2015н.р. 
 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

вихованця 

Назва 

позашкільного 

навчального 

закладу 

Назва гуртка, 

прізвище керівника 

Назва заходу, місце 

проведення, нагорода 

1.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Незвичайне поряд» керівник  

Кондратьєва С.І., «Бісероплетіння» 

- керівник Демченко О.С., «Іграшка 

- сувенір» керівник Любінська Н.В., 

«Юні друзі природи» - керівник 

Легкодух Ю.Ю.   

Обласний  етап 

Всеукраїнської новорічно-

різдвяної виставці  

«Новорічна композиція» і 

«Український сувенір»  

 (грудень 2014р.) 

    

2.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Незвичайне поряд» -керівник 

КондратьєваС.І.  «Бісероплетіння» - 

керівник Демченко О.С., «Іграшка-

сувенір» -керівник Любінська Н.В. 

Всеукраїнський фестиваль 

Святого Миколая, м.Київ 

 ( грудень 2014р.) 

 

3. Хандусенко 

Денис 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

 «Судномодельний і 

судномодельний спорт»  - керівник  

Колесник І.В.   

Всеукраїнська виставка-

конкурс робіт  учнів 

молодшого шкільного віку з 

початково - технічного 

моделювання 

- диплом III ступеню 

4.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

КВК – 

керівник Куліков І.В. 

 

Обласний чемпіонат-

конкурс команд  Клубів 

веселих і кмітливих у 

(листопад 2014р.) 

5.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Самоврядування дітей та молоді» -  

керівник Шуляшкіна С.А. 

Участь у Регіональних  

інтернет - конференціях 

«Дитячі  молодіжні 

ініціативи утвердження 

ідеалів миру», Сертифікат 

(жовтень 2014р.)   

«Національна ідея в 

дитячому та молодіжному 

середовищі», Сертифікат 

(лютий 2015р.) 

Грамота (березень 2015 р.)                                                

6. Винники Іван та 

Ольга 

 

 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

Хореографічний колектив бального 

танцю «Перлина»  

керівник  ЗалєвськаН.М. 

II Міжнародний фестиваль - 

конкурс талантів у 

мистецтві    

м. Одесса  

диплом I ст.,  

Мазій Анастасія  

Флорінцев Денис 

  диплом  II ст. 

 

 

7.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

Хореографічний колектив 

сучасного танцю «Екстраверт» - 

 керівники  

СтукаленкоМ.В. 

Степанова К.М. 

II Всеукраїнський фестиваль 

-конкурс «Квітуча країна»   

 м.Умань   

 (жовтень 2014р.) 

диплом  II ст. 

8. Цатурян Армен  

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Малюнок, графіка, живопис»  

 керівник  ЦатурянС.В. 

Всеукраїнський конкурс « 

Екологічні ідеї зі всього 

світу»  

полуфіналіст 

(жовтень 2014р.)  

9. Московець 

Наталія 

 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Малюнок, графіка, живопис»  

Керівник  Цатурян С.В. 

 

Всеукраїнському 

конкурсі«Космічні фантазії»  

дипломи I,  II ст. 

 



Лященко Поліна  «Технічний дизайн» керівник 

Леонова Н.Л.    

 

дипломи I,  II ст. 

10 Мяснікова 

Єлізавета  

 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Паперопластика» керівник 

Філоненко Н.О. 

 

 

Всеукраїнська виставка 

«Наш пошук і творчість - 

тобі, Україно» 

 ( травень 2015р.) 

 диплом Iступеню,    

Комісарова 

Анастасія 

Савченко  Юлія 

 «Технічний дизайн» керівник 

Леонова Н.А. 

 

диплом III ступеню,    

диплом  III ступеню,    

 

Хандусенко 

Денис 

 «Судномодельний та  

судномодельний спорт» - керівник 

Колесник І.В. 

диплом I ступеню 

 

11. Вокуленко А., 

Московець Н., 

Ніколаєва М. 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Малюнок, графіка, живопис»  

керівник Цатурян С.В.  

Всеукраїнський фестиваль 

до Свята Великодня, м. Київ  

  ( квітень 2015р.) дипломи 

учасників 

12. Матяш Юлію   Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Малюнок, графіка, живопис»  

керівник Цатурян С.В. 

Всеукраїнський  фестиваль 

дитячої та юнацької 

творчості, присвячений  

Всесвітньому Дню Землі 

(квітень  2015р.)       

диплом учасника 

13. Нагаєць Юлія, 

Самосьонок 

Анастасія   

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Вокально-хоровий спів»  

керівник Реп’яшник Л.А 

Всеукраїнський  фестиваль 

дитячої та юнацької 

творчості, присвячений  

Всесвітньому Дню Землі 

м.Кіровоград 

(березень 2015р.)       

диплом  II ст. 

14.  

 

 

 

 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

Хореографічний колектив 

народного танцю «Любава»-   

керівник О.Долинська, 

      

 

Міжнародний дитячий 

фестиваль «Об'єднаємо 

дітей мистецтвом» 

 м. Кіровограді  

(травень 2015р.)  

диплом  II ст.; 

 

 

 

   Хореографічний колектив 

народного танцю  «Сузір’я» - 

керівник О.Андрєєва  

диплом  III ступеню,    

 

Винники Оля   

Ваня  Іван 

 Хореографічний колектив бального 

танцю «Перлина»  - керівник 

Н.Залєвська  

диплом  III ступеню,    

диплом I ступеню 

15.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний  колектив  

народного танцю «Сузір'я» 

керівник О.Андрєєва 

XVIII фестиваль «Весняні 

ритми»  

 м. Олександрія; 

(квітень 2015р.) 

диплом  III ступеню   

16.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний  колектив  

народного танцю «Любава» 

керівник О.Долинська 

Фестивалі «Сонячні танці»  

м. Олександрі; 

(квітень 2015р.) 

диплом  II ст. 



17. Корнієнко К., 

Бондаренко В.,  

Литвин А., 

Кравченко Т.,  

Сергєєва А.,  

Винник М.,  

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив бального 

танцю «Перлина» - 

керівник  Н.Залєвська 

Обласні класифікаційні  

змагання  зі спортивного 

танцю  

м.Кіровоград 

( травень 2015р.) 

диплом  III ступеню   

Литвин М.,  

Бричка Д.,  

Булино Ю.,   

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив бального 

танцю «Перлина» - 

керівник  Н.Залєвська 

диплом  II ст. 

 

 

 

Герасимчук А., 

Гребенщіков Н., 

Винники Ольга та 

Іван 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив бального 

танцю «Перлина» - 

керівник  Н.Залєвська 

диплом I ступеню 

 

18. Петренко Марія Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

«Вокально- хоровий спів» 

керівник НіклонськаЖ.П. 

Всеукраїнський конкурс 

«Овація» 

м. Олександрія  

диплом  II ст. 

 

19. Цатурян Армен  

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

«Малюнок, графіка, живопис»  

керівник Цатурян С.В. 

Обласний тур 

Всеукраїнського конкурсу « 

Майбутнє країни  очима 

дитини» 

м.Кіровоград 

диплом I ступеню 

20.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив бального 

танцю «Перлина» - 

керівник  Н.Залєвська 

Міжнародний фестиваль 

CSWS «Южний берег» 

м. Одеса 

(листопад  2015р. 

диплом I ступеню 

21. Горіна  Вікторія Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

«Незвичайне поряд» керівник   

Кондратьєва С.І.,  

Всеукраїнської новорічно-

різдвяної виставці  

«Новорічна композиція» і 

«Український сувенір»  

 (грудень 2014р.) 

    
 

 


