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Про підсумки фінального етапу
Всеукраїнського фестивалю
«Лірики природи»
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді
спільно з Комунальним закладом Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини» з 27 по 29 квітня 2021 року було проведено
Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи» (далі – Фестиваль).
Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи» – це відкритий мистецький
захід, що проводиться з метою підтримки талановитих та обдарованих
вихованців творчих учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти,
забезпечення їх участі у культурно-мистецьких заходах, розвитку творчих
здібностей.
Відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні Всеукраїнський
фестиваль «Лірики природи» у 2021 році проведений в онлайн форматі.
Фестиваль відбувся у два тури: перший – відбірковий, проходив в
областях України; другий – фінальний – всеукраїнський, на базі КЗ КОР
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».
Учасниками конкурсу стали творчі колективи – переможці обласних
етапів Фестивалю з різних областей України.
Відповідно до рішення журі,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської

молоді

Міністерства

освіти

і

науки

України

переможців

Всеукраїнського фестивалю «Лірики природи» у номінації «Хореографія»:

Вікова категорія 8-10 років:
За І місце
- театр моди «Вінтаж»

Старобільського Будинку творчості дітей та

юнацтва Старобільської міської ради Луганської області.
За ІІ місце
- гурток спортивно-бальної хореографії «Бомонд» КЗ «Центр дитячої та
юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської області;
-

зразковий художній колектив «Театр танцю «Зоряни» Дитячого

естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області.
За ІІІ місце
-

хореографічний ансамбль «Натхнення»

Костопільського будинку

школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області.
Вікова категорія 11-14 років:
За І місце
-

зразковий хореографічний колектив «Аура» Комунального закладу

«Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва» Чаплинської
селищної ради Херсонської області;
-

зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль народно-

сценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської
ради Дніпропетровської області.
За ІІ місце
-

ансамбль сучасного танцю «Модерн» Комунального позашкільного

навчального закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості
«Альтаїр» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області.
За ІІІ місце
-

зразковий ансамбль сучасного танцю «Парадіз» Старобільського

Будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської міської ради Луганської
області;

Вікова категорія 15-17 років
За І місце
-

зразковий художній колектив «Театр танцю «Зоряни» Дитячого

естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області.
За ІІ місце
-

зразковий

художній

танцювальний

колектив

«Калинонька»

Комунального закладу позашкільної освіти «Олександрівський Центр дитячої
та юнацької творчості» Олександрівської селищної ради Кіровоградської
області.
За ІІІ місце
- народний художній колектив «Ансамбль танцю «Радість» Одеського
ліцею «Гармонія» Одеської міської ради Одеської області.
2. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської

молоді

Міністерства

освіти

і

науки

України

переможців

Всеукраїнського фестивалю «Лірики природи» у номінації «Вокал»:
Вікова категорія 8-10 рр
За І місце
-

Гомонець

Денис,

вихованець

«Фольклорно-етнографічна

студія

зразкового
«Веретено»

художнього
Комунального

колективу
закладу

«Степанський Будинок дітей та молоді» Степанської селищної ради Рівненської
області.
За ІІ місце
-

Мельник Яна, вихованка вокального гуртка Рогатинського центру дитячої

та юнацької творчості Рогатинської міської ради Івано-Франківської області.
За ІІІ місце
- Мамедов Айдин Азер огли, вихованець вокального гуртка «Дзвіночок»
Білокриницького ліцею Білокриницької сільської ради Рівненського району
Рівненської області.

Вікова категорія 11-14 років
За І місце
-

зразковий дитячий вокальний ансамбль «Пальміра» Комунального

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької
творчості «Самоцвіт» Одеської міської ради Одеської області;
-

Єлизавета Сердюк, солістка Зразкового художнього колективу студії

естрадного співу «Акварелі» Дитячого

естетико-натуралістичного

центру

«Камелія» м. Бровари Київської області.
За ІІ місце
- Губеня Леся, вихованка гуртка «Весела нота» Цепцевицького ліцею
Сарненської міської ради Рівненської області
За ІІІ місце
-

вокальний колектив «Гармонія»

Сєвєродонецького

дитячо-юнацький

комплекс «Юність» Луганської області
Вікова категорія 15-17 років
За І місце
-

Савосюк Владислава, вихованка Будинку дитячої творчості Любомльської

міської ради Волинської області;
-

зразковий художній колектив «Студія естрадного співу «Акварелі»

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської
області.
За ІІ місце
- Тріо «Мрія»: Ванюшкіна Ангеліна, Удовицька Валерія, Панченко
Каріна Лубенської станції юних техніків і натуралістів Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області;
-

Лазарчук

Софія,

вихованка

«Фольклорно-етнографічна

студія

зразкового
«Веретено»

художнього
Комунального

колективу
закладу

«Степанський Будинок дітей та молоді» Степанської селищної ради Рівненської
області

За ІІІ місце
-

Верболоз Дар`я, вихованка Творчої майстерні «SILVER STAR» та

Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль народносценічного та сучасного танцю «СИЛУЕТ» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської
ради, м. Дніпро Дніпропетровської області
3. Нагородити дипломами «За популяризацію інструментальної музики,
відродження і зміцнення національних музичних традицій» Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України переможців Всеукраїнського фестивалю «Лірики природи» у номінації
«Інструментальна музика»:
Вікова категорія 8-10 років
-

Богдана Бородейко та Дорофея Савчук, вихованки гуртка «Веселі нотки»

Клеванського ліцею №2 Клеванської селищної ради

Рівненського району

Рівненської області.
Вікова категорія 11-14 років
-

Антон Мартинюк, учень

Русивельського

навчально-виховного

комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів» Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області.
Вікова категорія 15-17 років
-

Ансамбль бандуристів «Елегія»

освіти

«Олександрівський

Центр

Комунального закладу позашкільної
дитячої

та

юнацької

творчості

Олександрівської селищної ради Кіровоградської області.
4. Відзначити подякою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України творчі колективи за
участь у Всеукраїнському фестивалі «Лірики природи»

5. Відзначити подякою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за підготовку та
проведення фінального етапу Всеукраїнського фестивалю «Лірики природи»
педагогічний колектив Комунального закладу Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»;
6.

Висловити

подяку

педагогічним

колективам

обласних

еколого-

натуралістичних центрів (СЮН) за проведену організаційну роботу щодо
залучення школярів та молоді до участі у фінальному етапі Всеукраїнського
фестивалю «Лірики природи» та успішне проведення обласних етапів конкурсу.

Директор
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