
Найвагоміші досягнення вихованців 

Центру дитячої та юнацької творчості  м. Знам’янка 

у всеукраїнських та міжнародних заходах  за 2015/2016 н. р. 

 
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

вихованця 

Назва 

позашкільного 

навчального 

закладу 

Назва гуртка, 

прізвище керівника 

Назва заходу, місце 

проведення, нагорода 

1.  

 

 

 

 

 

Щиголь Інга 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

 

 

 

 

 

«Незвичайне поряд» 

керівник  С.Кондратьєва , 

 «Бісероплетіння»  

керівник О.Демченко, 

 «Іграшка - сувенір» 

керівник Н.Любінська, 

 «Виготовлення сувенірів» 

керівник Ю. Випиналюк, 

 « Паперопластика» 

керівник Н.Філоненко   

Всеукраїнська новорічно-

різдвяна виставка «Новорічна 

композиція» і «Український 

сувенір»  

 диплом - I, II ст., 

диплом - I ст.,  

 

диплом - II ст., 

 

диплом - II ст., 

 

диплом - II ст. 

 (м. Кіровоград, грудень 2015р.) 

2. Армен Цатурян   Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Малюнок, графіка, 

живопис»  

керівник Цатурян С. В  

 

Обласний конкурс 

«Здай кров за ради життя», 

 диплом - III ст.  

(м. Кіровоград,2015р.)    

3. Тетяна 

Дементієва   

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Малюнок, графіка, 

живопис» 

 керівник Цатурян С.В.   

Обласний конкурс «Мирний 

космос», диплом I ступеню  

(м. Кіровоград,2015р.) 

4. Середня вікова 

категорія 

 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

КВК – 

керівник ШуляшкінаС.А.. 

 

Обласний чемпіонат-конкурс 

команд  Клубів веселих і 

кмітливих   

(м. Кіровоград,листопад 2015р.) 

5.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

«Самоврядування дітей та 

молоді» -  

керівник ШуляшкінаС.А. 

Постійна участь у 

координаційних радах та 

дистанційному навчанні в 

Обласній Школі лідерів  

обласного парламенту дітей (2 

Сертифікати вихованцям про 

завершення Обласної Школи 

лідерів) 

6. Середня вікова 

категорія 

 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

Хореографічний колектив 

бального танцю 

«Перлина»  

керівник  Залєвська Н.М. 

 Міжнародний  фестиваль  CSWS 

«Південний  берег» , 

диплом I ст., 

(м. Одеса,2015р.) 

7.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

 Хореографічний колектив 

бального танцю 

«Перлина»  

керівник  Н.Залєвська                 

 Обласні класифікаційні  

змагання  зі спортивного танцю  

« Зимовий фурор», 

диплом  III ст. 

(м. Кіровоград,2015р. ) 

8.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

Хореографічний колектив 

бального танцю 

«Перлина»  

керівник  Н.Залєвська  

Всеукраїнський конкурс «Битва 

хореографів», 

диплом  II ст. 

( м. Львів, 2015р.);                 

9.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

«Юні друзі природи» 

керівник Зайченко  К. Л. 

 

 

Всеукраїнський конкурс  

еколого-натуралістичної  

творчості «Цікава  школа» в 

номінації «Нетрадиційне заняття 

гуртка»   

диплом  III ступеню 

(м.Кіровоград, 2015р.) 

 



10.  

 

 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

 «Юні друзі природи» 

керівник Зайченко  К. Л. 

 

Обласний  конкурс – акція 

«Годівничка»  

диплом II ст.,  

(м. Кіровоград, 2015р.) 

11.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив 

бального танцю 

«Перлина» керівник 

Н.Залєвська. 

 Міжнародний фестиваль дитячої 

творчості «Об’єднаємо дітей 

мистецтвом» 

диплом III ст. 

( .Кіровоград,2016р.) 

 Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив 

народного танцю 

«Сузір’я» 

керівник О.Андрєєва  

Диплом лауреата 

(м .Кіровоград,2016р.) 

12.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив 

сучасного танцю 

«Екстраверт»  

керівники М.Стукаленко, 

К.Степанова.  

Регіональний фестиваль - 

конкурс хореографічного 

мистецтва «Сонячні танці», 

дипломи I - IIст. 

(квітень 2016р.м. Олександрія) 

 Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив 

народного танцю 

«Сузір’я» керівник 

О.Андрєєва. 

подяка за участь 

( квітень 2016р. 

м. Олександрія) 

 Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив 

народного танцю 

«Любава» керівник 

О.Долинська    

диплом  IIст.; 

( квітень 2016р. 

м. Олександрія) 

 Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м.Знам’янка 

Хореографічний колектив 

сучасного танцю 

«Конфетті» керівник 

М.Демків   

дипломи I, II,III-ст.  

( квітень 2016р. 

м. Олександрія) 

13.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Хореографічний колектив 

народного танцю 

«Сузір’я» керівник 

О.Андрєєва   

Регіональний фестиваль   танцю 

«Весняні ритми»  лауреат 

фестивалю  

( м. Олександрія,2016р.);  

14 Лучія Лароса Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

Вокально -  хоровий 

гурток керівник 

Л.Реп’яшник  

Міжнародний фестиваль – 

конкур дитячої та юнацької 

творчості «Овація»,  диплом II 

(м.Олександрія,2016р.), 

15.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

 Хореографічний колектив 

бального танцю 

«Перлина» керівник 

Н.Залєвська 

Обласні класифікаційні 

змаганнях  зі спортивного танцю, 

лауреат фестивалю  

(м. Кіровоград,травень 2016р.) 

16.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

«Незвичайне поряд» 

керівник КондратьєваС., 

«Бісероплетіння»   

керівник Демченко О., 

«Іграшка-сувенір» 

керівник Любінська Н., 

«Початкове технічне 

моделювання» 

 керівник Шматкова Г., 

«Виготовлення сувенірів» 

керівник Випиналюк  Ю.  

Всеукраїнський  фестиваль 

дитячої та юнацької творчості, 

присвячений  Всесвітньому Дню 

Землі 

 (м. Кіровоград,квітень 2016р.)       

17.  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., 

«Технічний дизайн» 

керівник Леонова Н.А., 

«Оригамі» керівник 

Догадіна Л.В. 

 

Всеукраїнський конкурс - 

виставка 

 «Знай і люби свій рідний край», 

(м. Кіровоград,квітень 2016р.) 



18.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

 «Паперопластика» 

керівник ФілоненкоН., 

«Оригамі»  

керівник Догадіна Л., 

 «Технічний дизайн» 

керівник Леонова Н., 

«Виготовлення сувенірів» 

керівник Випиналюк Ю.  

Всеукраїнська виставка «Наш 

пошук і творчість – тобі, 

Україно»  

(м. Кіровоград,травень 2016 

року); 

 

19.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

«Юні друзі природи» 

керівник К.Зайченко  

Обласний конкурс «Палітра 

моди», грамота за зайняте 

 I місце 

 (м. Кіровоград,2016р.) 

20.  Центр дитячої та 

юнацької творчості 

м. Знам’янка 

 «Юні друзі природи» 

керівник К.Зайченко   

Обласне свято приурочено Дню 

Довкілля,   

грамота за зайняте  

III місце  

(м. Кіровоград,2016р.) 

 

 

           

 


