
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«21» травня 2018 р.       № 53 

 

Про підсумки 

відбіркового туру Всеукраїнського  

Фестивалю «Лірики природи» 

за 2018 рік 

 

Відповіднодо Плану Всеураїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами позашкільної 

освіти за 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства від 04.01.2018 №12 з 12 

до 14 червня ц.р. у м. Києві Національним еколого-натуралістичним центром 

учнівськоґї молоді буде проведено фінальний тур Всеукраїнського фестивалю 

«Лірики природи». 

Всеукраїнський фестиваль „Лірики природи‖ (далі – Фестиваль) – це 

відкритий мистецький захід, що проводиться з метою підтримки талановитих та 

обдарованих юннатів, вихованців творчих учнівських об’єднань еколого-

натуралістичного профілю, учасників та переможців Всеукраїнських конкурсів 

еколого-натуралістичного спрямування, забезпечення їх участі у культурно-

мистецьких заходах, розвитку творчих здібностей на базі Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України (далі – 

НЕНЦ). 

Для участі у фінальному етапі заявки переможців відбіркового обласного 

етапу надсилалися до 14 травня 2018 року. 

Відповідно наказів про підсумки обласного етапу до участі в фіналі  

Фестивалю, що відбудеться 12-14 червня 2018 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Запросити до участі у ІІ етапі Всеукраїнського фестивалю «Лірики 

природи» наступних учасників та творчі учнівські колективи, що 

змагатимуться у номінації «Вокал»: 

І вікова категорія (8-10 років):  

1. Гомонець Олександр Сергійович, Волошин Роман Васильович, Чумак 

Захарій Васильович, вихованці Комунального закладу „Степанський 

Будинок дітей та молоді‖, керівник: Гаврилюк Сергій Анатолійович, 

Сарненської районної ради Рівненської області, з репертуаром: 1. Пісня 

«На городі сухий дуб»; 2. Пісня «Ой у саду, саду». 



 

ІІ вікова категорія (11-14 років) 

1. Замора Тетяна Ігорівна, учениця 8 класу, керівник: Загородник Алла 

Володимирівна, Таїровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Овідіпольського району Одеської області, з репертуаром: 1. Пісня 

―Зачарована ріка‖. 

 

ІІІ вікова категорія (15-17 років) 

1. Помін Лідія Іванівна, учениця 10 класу, керівник: Кушнір Марина 

Миколаївна, Біловізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рокитнівської 

районної ради Рівненської області, з репертуаром: 1. Пісня Сл. А. 

Бінцаровської, муз. С. Родько „Молитва‖; 2. Пісня «Сл. А. Бінцаровської, 

муз. С. Родько „Донька України‖; 

2. Етно-гурт „Ладовиця‖, вихованці Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Костопільської районної ради, керівник: Красун Оксана 

Петрівна, Рівненської області, з репертуаром: 1. Українська пісня в 

сучасній обробці „Біля річки Черемоша‖; 2.  Українська народна пісня 

„Саджу ріпку‖; 

3. Лахтюк Катерина, вихованка Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок», керівник: 

Левонюк Сергій Васильович, с.Видраниця  Ратнівського району, з 

репертуаром: 1. Пісня «Плакала калина» сл. Соломії Українець, муз. 

Володимира Домшинського; 2. Пісня «Цвіте терен», народна. 

 

І. Запросити до участі у ІІ етапі Всеукраїнського фестивалю «Лірики 

природи» наступних учасників та творчі учнівські колективи, що 

змагатимуться у номінації “Інструментальна музика”: 

І вікова категорія (8-10 років):  

1. Сєрков Роман Олексійович, учень 3 класу, Чумак Ірина Павлівна, 

Тучинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гощанської районної 

ради, учень 1 класу Гощанської районної школи мистецтв Рівненської 

області, з репертуаром: фортепіано: 1. Твір Фелікс Лекуппе, етюд 

„Весняні трелі‖; 2. Твір Людвиг ван Бетховен „Сурок‖; 

 

ІІ вікова категорія (11-14 років) 

1. Ільїних Регіна, учениця 9 класу, керівник: Чумак Ірина Павлівна, 

Тучинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гощанської районної 

ради, Рівненської області, з репертуаром: фортепіано: 1. Твір Йоахім Лев, 

„Октавний етюд‖; 2. Твір Микола Глінка „Тарантелла‖. 

 



ІІІ. Запросити до участі у ІІ етапі Всеукраїнського фестивалю 

«Лірики природи» наступних  учасників та творчі учнівські колективи,що 

змагатимуться у номінації “Хареографія” 

ІІ вікова категорія (11-14 років) 

1. Печерський Сергій Васильович та колектив ―Глорія‖, учні  9 класу, 

керівник: Загородник Алла Володимирівна, Таїровської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Овідіпольського району Одеської області, з репертуаром: 

Повільний танець. 

 

 

Заїзд та реєстрація учасників фінального туру Фестивалю — 12 червня з 

9.00 год. до 13.00 год. за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

Від`їзд учасників — 14 червня після 14.00. 

Відповідальність за життя та здоров'я учасників несуть керівники команд. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

 

 

Директор, 

доктор педагогічних наук,  

професор       В. В. Вербицький 

 


