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Звіт про роботу Правління 
Дніпропетровського міжобласного відділення 

національної Спілки театральних діячів України 
за 2017-2021 рр. 

 
Правління Дніпропетровського міжобласного відділення Національної Спілки 

театральних діячів України протягом 2017-2021 років працювало в  тісному контакті 
з управліннями культури Дніпропетровської та Запорізької обласних державних 
адміністрацій та міських управлінь культури міст Дніпра, Кам`янського, Запоріжжя, 
Кривого Рогу  та Павлограда. 

1. Голова відділення: Петренко Володимир Євгенович (обраний на посаду у 2021 
році). 

2. Відповідальний секретар: Парнет Анастасія Андріївна. 
Правління налічує 41 особу, за звітній період вибули з Правління Фурсенко Л. Й., 

Десятерик В. Г., Мельников Ж. А., Кушкова Л. С., Дудка А. С., Зубик Н. О., Попов В. В., 
Михайлова С. М., Рева Н. І., Белінська Л. О., Іващенко Н. І., Овсяников М. М., 
Владимиров О. В., Шулик І. І., Вороніна Л. І. Увійшли до Правління: Мазаний С. В., 
Фетісов В. В., Голованьова В. І., Шепелєв І. В., Новостройна Н.М., Бєльский О. Г. 

3. За 2017 рік було проведено 8 засідань Правління,  20 засідань бюро, на яких 
були розглянуті такі питання: 

-   про огляд новорічних вистав для дітей; 
про  проведення Міжнародного Дня Театру; 
-  про міжобласний конкурс професійних читців ім. Лесі Українки; 
про міжобласний конкурс професійних читців ім. Івана Франка; 
- про ХХV фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я 
“Січеславна – 2017”; 
-  про підсумки ХХV фестивалю-конкурсу “Січеславна-2017”; 
-   про урочисте вручення нагород фестивалю-конкурсу “Січеславна-2017”; 
-   про відкриття Першої виставки сценографів; 
-  про премії Національної Спілки театральних діячів України; 
-  про фінансування журналу “Театр Плюс”; 
- про випуск журналу “Театр Плюс” до ХХV  фестивалю-конкурсу на вищу 
театральну нагороду Придніпров’я “Січеславна – 2017” 
-   про ІІ Літню театральні школу (Британська); 
-   про ІІ Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Dnipro Puppet Fest»; 
-   про фестиваль «Золота Хортиця-2017» м.Запоріжжя; 
-   про Всеукраїнський фестиваль «Феєрія Дніпра» м.Дніпро; 
-   про VII Дніпровський фестиваль моно та камерних вистав «Віват Актор!»; 
-   про благодійну акцію в День Святого Миколая; 
-   про присвоєння Почесних звань; 
-   про стипендії міського голови  м.Дніпро; 
-   про стипендії губернатора; 
-   про стипендію Кабміна України; 
-   про стипендію Президента України; 
-   про проведення VIІІ звітно-виборчої конференції ДМВ НСТДУ; 
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-   про участь у VIІ з’їзді НСТД України у Києві; 
-   про конфліктні ситуації; 
-  про деякі проблеми і здобутки Спілки в поточному році; 
-  про сплату членських внесків; 
-  про основні організаційно-творчі заходи на 2018 р.; 
-  про ювілярів 2018 р. 
 
За 2018 рік було проведено 8 засідань Правління,  20 засідань бюро, на яких були 

розглянуті такі питання: 
-   про огляд новорічних вистав для дітей; 
-  про  проведення Міжнародного Дня Театру; 
-  про міжобласний конкурс професійних читців ім. Лесі Українки; 
-  про міжобласний конкурс професійних читців ім. Івана Франка; 
- про ХХVІ фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я 
“Січеславна–2018”; 
-  про підсумки ХХVІ фестивалю-конкурсу “Січеславна-2018”; 
-  про урочисте вручення нагород фестивалю-конкурсу “Січеславна-2018”; 
-  про відкриття Друга виставка сценографів; 
-  про ІІ відкритий фестиваль української драматургії «ДНІПР.ТЕАТР.UA»; 
-  про премії Національної Спілки театральних діячів України; 
-  про фінансування журналу “Театр Плюс”; 
- про випуск журналу “Театр Плюс” до ХХVІ  фестивалю-конкурсу на вищу 
театральну нагороду Придніпров’я “Січеславна – 2018” 
-   про семінар Раду Поклітару «Я і простір» 
-   про ІІІ Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Dnipro Puppet Fest»; 
-   про фестиваль лялькових театрів «Лялькова веселка-2018» м.Запоріжжя; 
-   про ІІ Всеукраїнський фестиваль «Феєрія Дніпра» м.Дніпро; 
-  про благодійну акцію в День Святого Миколая; 
-  про присвоєння Почесних звань; 
-   про стипендії міського голови  м.Дніпро; 
-   про стипендії губернатора; 
-   про стипендію Президента України; 
-   про конфліктні ситуації; 
-  про деякі проблеми і здобутки Спілки в поточному році; 
-  про сплату членських внесків; 
-  про основні організаційно-творчі заходи на 2019 р.; 
-  про ювілярів 2019 р. 
 
За 2019 рік було проведено 10 засідань Правління,  16 засідань бюро, на яких були 

розглянуті такі питання: 
-  про огляд новорічних вистав для дітей; 
-  про  проведення Міжнародного Дня Театру; 
-  про міжобласний конкурс професійних читців ім. Лесі Українки; 
-  про міжобласний конкурс професійних читців ім. Івана Франка; 
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- про ХХVІІ фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я 
“Січеславна–2019”; 

-  про підсумки ХХVІІ фестивалю-конкурсу “Січеславна-2019”; 
-  про урочисте вручення нагород фестивалю-конкурсу “Січеславна-2019”; 
-  про ІІІ відкритий фестиваль української драматургії «ДНІПР.ТЕАТР.UA»; 
-  про премії Національної Спілки театральних діячів України; 
-  про фінансування журналу “Театр Плюс” – два випуска; 
- про випуск журналу “Театр Плюс” до ХХVІІ  фестивалю-конкурсу на вищу 

театральну нагороду Придніпров’я “Січеславна – 2019” 
-  про Всеукраїнський фестиваль “Класика сьогодні” м.Кам’янське; 
-  про ІV Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Dnipro Puppet Fest»; 
-  про Всеукраїнський фестиваль «VIEfest-2019» м.Запоріжжя; 
- про Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Мім Сесія-2019» 

м.Кривий Ріг; 
-  про благодійну акцію в День Святого Миколая; 
- про присвоєння Почесних звань; 
-  про стипендії міського голови  м.Дніпро; 
-   про стипендії губернатора; 
-  про стипендію Президента України; 
-  про конфліктні ситуації; 
-  про деякі проблеми і здобутки Спілки в поточному році; 
- про участь відділення у семінарах та школах НСТДУ; 
-  про сплату членських внесків; 
-  про основні організаційно-творчі заходи на 2020 р.; 
-  про ювілярів 2020 р. 
 
За 2020 рік було проведено 6 Правління,  10 засідань бюро, на яких були 

розглянуті такі питання: 
-  про огляд новорічних вистав для дітей; 
-  про  проведення Міжнародного Дня Театру; 
-  про міжобласний конкурс професійних читців ім. Лесі Українки; 
-  про міжобласний конкурс професійних читців ім. Івана Франка; 
- про ХХVІІІ фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я 

“Січеславна–2020”; 
-  про підсумки ХХVІІІ фестивалю-конкурсу “Січеславна-2020”; 
-   про урочисте вручення нагород фестивалю-конкурсу “Січеславна-2020”; 
-   про ІV відкритий фестиваль української драматургії «ДНІПР.ТЕАТР.UA»; 
-  про премії Національної Спілки театральних діячів України; 
-  про фінансування журналу “Театр Плюс” – два випуска; 
- про випуск журналу “Театр Плюс” до ХХVІІІ  фестивалю-конкурсу на вищу 

театральну нагороду Придніпров’я “Січеславна – 2020” 
-   про V Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Dnipro Puppet Fest»; 
-   про благодійну акцію в День Святого Миколая; 
-   про присвоєння Почесних звань; 
-   про стипендії міського голови  м.Дніпро; 
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-   про стипендії губернатора; 
-   про стипендію Президента України; 
-   про конфліктні ситуації; 
-   про деякі проблеми і здобутки Спілки в поточному році; 
-  про участь відділення у семінарах та школах НСТДУ; 
-  про сплату членських внесків; 
-  про основні організаційно-творчі заходи на 2021 р.; 
-  про ювілярів 2021 р.. 

 
4. Реалізовані заходи: 

2017 рік 
Міжрегіональний конкурс ім. Лесі Українки та сучасної української поезії 
Конкурс відбувся 27 лютого в Дніпропетровському театрально-художньому 

коледжі. Конкурс був проведений спільними зусиллями засновників: Дніпропетровським 
міжобласним відділенням Національної спілки театральних діячів України, управлінням 
культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Було 
представлено 11 учасників, студентів навчальних театральних закладів та молодь театрів 
регіону (до 30 років). 
 

Переможцями стали: 
І місце  - дует: Катерина Якимець та Владислав Ситник, студенти ІІ курсу напряму 
підготовки «Театральне мистецтво» Запорізького національного університету  /педагог 
з.а.У. Н.В.Стадніченко/; 
 
ІІ місце розділили: 

- Сергій Собержанський, артист драми Запорізького академічного українського 
музично-драматичного театру ім. В.Магара; 

- Олександра Кравцова, студентка ІІІ лялькового курсу Дніпропетровського 
театрально художнього коледжу /викладач – Яшна Г.Т./; 
 

ІІІ місце розділили: 
- Руслан Таран, студент ІІІ акторського курсу Дніпропетровського 

театрально-художнього коледжу /викладач – Переяславець П.З./; 
- Юлія Лученінова, студентка ІІІ лялькового курсу Дніпропетровського 

театрально-художнього коледжу /викладач – Яшна Г.Т./. 
 
Спеціальні дипломи за яскраву творчу індивідуальність отримали: 

- Наталія Зайковська, студентка V курсу напряму підготовки «Театральне 
мистецтво» Запорізького національного університету  /педагог – Петрик Т.Д./; 

- Маргарита Овчарова, студентка ІІІ акторського курсу Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу /викладач – Переяславець П.З./. 
 

Міжрегіональний конкурс ім. Івана Франка 
Конкурс відбувся 03 квітня в Дніпропетровському театрально-художньому 

коледжі. Конкурс був проведений Дніпропетровським міжобласним відділенням 
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Національної Спілки театральних діячів України за підтримки управління культури 
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Було представлено 10 
учасників та студентів навчальних театральних закладів. 
 

Переможцями стали: 
І місце – Світлана Сушко, актриса Дніпропетровського академічного 

українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка; 
 

ІІ місце – Аліна Куниця, студентка ІІІ лялькового курсу Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу / педагог Яшна Г.Т./; 
 

ІІІ місце розділили: 
- Сергій Собержанський, актор Запорізького академічного українського музично-

драматичного театру ім. В.Магара; 
-Костянтин Шадрін, актор Запорізького академічного українського музично-

драматичного театру ім. В.Магара. 
 

Спеціальні дипломи отримали: 
- Руслан Таран, студент 3 драматичного курсу Дніпропетровського театрально-

художнього коледжу /педагог Переяславець П.З./, - за яскраве розкриття громадянської 
лірики у творах І.Франка; 

- Ганна Слоковенко, студентка 1 курсу напряму підготовки «Театральне 
мистецтво»  Запорізького національного університету /викладач – Петрик Т.Д./, - за 
творчу індивідуальність у виконанні творів І.Франка; 

- Дар’я Іващенко, студентка 3 драматичного курсу Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу / педагог Переяславець П.З./, - за творчу 
індивідуальність у виконанні творів І.Франка. 
 

День Театру 
27 березня спільними зусиллями Дніпропетровського міжобласного відділення 

національної Спілки театральних діячів України, управлінням культури департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Дніпропетровського академічного 
українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка було проведено урочисту 
церемонію нагородження переможців фестиваль-конкурсу на здобуття вищої театральної 
нагороди Придніпров’я «Січеславна-2017» та «Надія Січеславни-2017» із показом кращих 
номерів від театрів регіонів. 

Відбулася традиційна зустріч міського голови з провідними діячами мистецтва 
відбулася в приміщенні мерії Дніпра, де були вручені премії, засновані міською радою та 
ДМВ НСТДУ: 

- ім.нар.арт.Укр. З.Хрукалової – КОРНИЛЕНКО Варварі Анатоліївні, актрисі 
Дніпровського міського драматичного молодіжного театру «Віримо!»; 

- ім. нар.арт.Укр. І.Кобринського: 
- ЧЕРНОВІЙ Вікторії Євгенівні, актрисі Дніпровського міського драматичного 
молодіжного театру «Віримо!»; 
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- ОМЕЛЬЧЕНКУ Дмитру Івановичу, провідному солісту балету 
Дніпропетровського академічного театру опери та балету; 

- ім. нар.арт.Укр. М.Стороженка - ГУНЬКІНУ Віктору Володимировичу, 
заслуженому артисту України, володарю Гран-Прі фестивалю-конкурсу 
„Січеславна-2017” та неодноразовому переможцю фестивалю-конкурсу на 
здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я „Січеславна” в номінації 
«Краща чоловіча роль», артисту драми, провідному майстру сцени 
Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т. Шевченка, 

- ім. нар.арт.Укр. В.Ареф’єва – не присвоювалась. 
 

Перша виставка сценографів 
Перша виставка сценографів була організована ДМВ НСТДУ, під керівництвом 

Ткаченко М, головного художника Дніпровського міського драматичного молодіжного 
театру «Віримо!». 

Виставка була приурочена до Дня театру та церемонії нагородження переможців 
фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна-
2017», яка розпочне свою діяльність 27 березня в Зимовому саду Дніпропетровського 
академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка. Виставка 
пропрацювала 2 місяці, та частково була перенесена в Музей українського мистецтва. 

У виставці взяли участь сценографи Дніпропетровщини, Запоріжжя, Павлограда та 
Кривого Рогу. 

Також, для виставки був створений буклет представлених робіт стенографів. 
 

Фестиваль-конкурс «Січеславна-2017» 
З 15 по 26 березня 2017р. був проведений ХХV ювілейний фестиваль-конкурс на 

здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я “Січеславна-2017”. 
Було переглянуто  38   вистави. 

 
ПЕРЕМОЖЦІ 

ОКСАНА ЖИРНА, студентка Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки, - 
за роль Серпетти в комічній опері «Мнимая садовница» В.Моцарта (реж. В.Ніколаєва, 
диригент В.Овчаров, хормейстер А.Хананаєва, концертмейстери – Г.Прудченко, 
А.Персикова) 

ОЛЕКСАНДР ВАЩЕНКО, студент Дніпропетровської академії музики ім. 
М.Глінки, - за роль графа Бельфоре в комічній опері «Мнимая садовница» В.Моцарта 
(реж. В.Ніколаєва, диригент В.Овчаров, хормейстер А.Хананаєва, концертмейстери – 
Г.Прудченко, А.Персикова) 

«Краща студентська робота» - пластична вистава «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ» за 
мотивами роману С.Фіцджеральда Запорізького національного університету (хореограф - 
канд. пед. наук, доцент Ю.Гончаренко, кер.курсу – нар. арт. Укр. О.Король) 

«Краща жіноча роль II плану» - КСЕНІЯ ПРИГОРОДОВА, актриса 
Запорізького муніципального театру танцю, - за роль Маленької розбійниці у виставі 
«Герда та Кай» за мотивами казки Г.Х.Андерсена (реж.-пост. А.Романов) 
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«Краща чоловіча роль II плану» - ЄВГЕН КОНОРЕВ, актор Академічного 
музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м.Кам’янського, - за роль Лаерта у 
виставі «Гамлет» В.Шекспіра (реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. С.Чулков) 

«Краща жіноча роль» - ПОЛІНА ЧУВАШОВА, актриса Запорізького 
академічного театру ім. В.Магара, - за роль Пеппі у виставі «Пеппі Довгапанчоха» за 
мотивами А.Ліндгрен, інсценізація Т.Лещової (реж.-пост. Т.Лещова) 

«Краща чоловіча роль» - ВАСИЛЬ ПЕТРУШКО, актор Дніпропетровського 
академічного музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка, - за роль Вовчика у виставі  
«Зона»  («На початку і наприкінці часів») П.Ар’є (реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. 
А.Канцедайло) 

«Краща режисерська робота» - ОЛЕКСАНДР ФОРТУС, режисер Запорізького 
академічного театру юного глядача, -  за постановку вистави  «Апельсинова принцеса» 
за мотивами п’єси К.Гоцці “Любовь к трем апельсинам” 
 

ГРАН-ПРІ “НАДІЯ СІЧЕСЛАВНИ-2017” - ПОЛІНА ЧУВАШОВА, актриса 
Запорізького академічного театру ім. В.Магара, - за винятковий артистизм виконання 
ролі Пеппі у виставі «Пеппі Довгапанчоха» за мотивами А.Ліндгрен, інсценізація 
Т.Лещової (реж.-пост., автор інсценізації та муз. оформлення Т.Лещова, худ.-пост. 
Н.Дворянкіна, балетмейстер Т.Боброва) 
 
Спеціальні дипломи “Січеславна-2017”: 
«Театральні династії» 

НАТАЛІЯ РЕВА, актриса театру, та АНАТОЛІЙ РЕВА, заслужений діяч 
мистецтв України, директор-художній керівник Павлоградського драматичного театру 
ім. Б.Захави, - за багаторічну творчу спорідненість у любові та мистецтві 

АНТОНІНА БЄЛЬСЬКА, заслужений діяч мистецтв України, заступник 
директора Криворізького академічного театру музично-пластичних мистецтв «Академія 
Руху», та ОЛЕКСАНДР БЄЛЬСЬКИЙ, заслужений діяч мистецтв України, директор-
художній керівник, головний режисер театру – за багаторічну творчу спорідненість у 
любові та мистецтві 

ЕДУАРД СРЕБНИЦЬКИЙ, народний артист України, корифей 
Дніпропетровського академічного театру опери та балету, - за заснування талановитої 
театральної династії Сребницьких 
 
«За громадянську патріотичну позицію» 

театралізований патріотичний концерт «АТО - Ангели Тебе Охороняють» 
Дніпропетровського академічного музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка (реж. та 
сценарист – ветеран АТО, актор: Ігор Кирильчатенко, гол. диригент Юрій Бєдніков, гол. 
балетмейстер Олексій Коваленко) 
 
“Пропаганда театрального мистецтва” 

МИКОЛА ЧАБАН, заслужений журналіст України, лауреат премії ім. 
А.Хорошуна, кореспондент обласної газети «Зоря» м.Дніпро, - за невтомний пошук і 
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відновлення славних імен діячів культури та активну інформаційну підтримку 
театрального мистецтва на Дніпропетровщині 

ОЛЕКСАНДР ГУРЖІЙ, провідний актор Павлоградського драматичного театру 
ім. Б.Захави, - за рицарське служіння театральній Мельпомені, поетичну славу та 
написання книги «Театр… Творчество, и мука, и Любовь…» 

ІРИНА ТКАЧЕНКО, автор, та МАРІЯ ТКАЧЕНКО, художник-оформлювач 
книги «Тотемы», - за талановитий родинний тандем художників та вагомий внесок у 
мистецтво України 

АНДРІЙ ТУЛЯНЦЕВ, професор Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки, 
театрознавець, - за написання серії книг про видатних діячів театрального мистецтва 
Придніпров’я 

 
“Меценат театрального мистецтва” 

МОРОЗОВА СВІТЛАНА АЛЬБЕРТІВНА, керуючий партнер торгової марки 
"Веселi карамелi", - за активну підтримку фестивалю-конкурсу на здобуття вищої 
театральної нагороди «Січеславна-2017» 

ПЕТРОВСЬКА ОКСАНА ІВАНІВНА, заслужена артистка України, директор 
Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка, - за допомогу у проведенні фестивалю-конкурсу на здобуття вищої 
театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна» 

ГРИШКІН ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ, керівник ПОВ «МЕГАС», - за щорічну 
підтримку фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди 
Придніпров’я «Січеславна» 

БОГУСЛАЄВ ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, засновник страхової компанії 
«Мотор-Гарант», - за активну підтримку в організації та проведенні фестивалю-
конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна-2017» 
 
«Міський голова - Меценат театрального мистецтва» 

БІЛОУСОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, міський голова м.Кам’янське, - за любов 
міста до театру, яку підтверджує ділом і турботою, та підтримку проведення 
Міжнародного театрального фестивалю «Классика сегодня-2016» 

ФІЛАТОВ БОРИС АЛЬБЕРТОВИЧ, міський голова м.Дніпро, - за ідею та 
втілення у життя програми «Дніпро – культурна столиця України» 
 
“Кращий директор”  (спец. приз ім. засл. прац. культ. України Олега Гришкіна) 

- КОЛБ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, заслужений працівник культури 
України, директор Запорізького обласного театру ляльок, - за активне і послідовне 
сприяння творчому процесу в театрі та проведення Всеукраїнського фестивалю 
«Лялькова веселка-2016» 

- НОВІКОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, заслужений діяч мистецтв України, 
ректор Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки, - за активне і послідовне 
сприяння учбового процесу та проведення Міжнародного фестивалю «Музика без 
меж» 
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- УЛІТОВСЬКА КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, президент громадської організації 
«Планета АРТ», - за проведення Всеукраїнського фестивалю Патріотичного театру 
«МИРОтворці-2016» 

- ФЕТИСОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ, директор Дніпровського міського 
театру ляльок, - за активне і послідовне сприяння творчому процесу в театрі та 
проведення І Міжнародного фестивалю «DniproPuppetFest-2016» 

- КУДІНА МАРГАРИТА АНДРІЇВНА, заслужений діяч мистецтв України, 
директор Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м.Кам’янське, - 
за активне і послідовне сприяння творчому процесу в театрі та проведення 
Міжнародного театрального фестивалю «Классика сегодня-2016» 
 
Подяки від голови Національної спілки театральних діячів України Богдана 
Струтинського: 

ЯЛОВОМУ АНАТОЛІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ, голові Дніпропетровського 
обласного комітету профспілки працівників культури, - за багаторічну допомогу у 
проведенні фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди 
Придніпров’я «Січеславна» 

КУДРЯШОВІЙ ЛЮДМИЛІ ВАСИЛІВНІ, заступнику начальника управління 
культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, - за багаторічну 
допомогу у проведенні фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди 
Придніпров’я «Січеславна» 

ШАБАТЬКУ ВІКТОРУ ІВАНОВИЧУ, генеральному директору, художному 
керівнику Дніпропетровського державного цирку, - за багаторічну допомогу у проведенні 
фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я 
«Січеславна» 

ЗУБИК НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ, заступнику голови ДМВ Національної 
спілки театральних діячів України по Запоріжжю, актрисі Запорізького академічного 
українського музично-драматичного театру ім.В.Магара, - за допомогу у проведенні 
фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я 
«Січеславна-2017» 

СУШКО СВІТЛАНІ ВАЛЕНТИНІВНІ, провідній актрисі Дніпропетровського 
академічного українського музично-драматичного театру ім.Т.Шевченка, - - за допомогу у 
проведенні фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди 
Придніпров’я «Січеславна-2017» 

МАЙСТРЕНКУ ФЕДОРУ АНДРІЙОВИЧУ, майстру художнього литва ДП 
виробничого об’єднання “Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова”, творцю 
статуетки „Січеславна”, - за багаторічну допомогу у проведенні фестивалю-конкурсу на 
здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна-2017» 

ПРОЦЕНКО МАРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ, заслуженому працівнику культури 
України, голові Дніпропетровського міжобласного відділення Національної спілки 
театральних діячів України, - за багаторічну організацію фестивалю-конкурсу на 
здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна» 

РЕВІ ТАМАРІ ІВАНІВНІ, головному бухгалтеру ДМВ Національної спілки 
театральних діячів України, - за багаторічне, самовіддане проведення фестивалю-
конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна» 
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ПРАННИК МАРИНІ СЕРГІЇВНІ, провідному спеціалісту ДМВ Національної 
спілки театральних діячів України та адміністратору фестивалю, - за багаторічне, 
самовіддане проведення фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної 
нагороди Придніпров’я «Січеславна» 

 
2018 рік 

Міжрегіональний конкурс ім. Лесі Українки та сучасної української поезії 
Конкурс відбувся 19 лютого в Дніпропетровському театрально-художньому 

коледжі. Конкурс був проведений спільними зусиллями Дніпропетровського 
міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України та 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Було представлено 15 учасників, 
студентів навчальних театральних закладів та молодь театрів регіону (до 30 років). 

Переможцями стали: 
І місце – Тетяна Лоза, актриса Дніпровського академічного українського 

музично-драматичного театру ім.. Т.Шевченка; 
ІІ місце – Віолетта Ващенкова, студентка ІІІ драматичного курсу 

Дніпропетровського театрально-художнього коледжу /керівник М.Гольденберг/; 
ІІІ місце – Ольга Ільо, студентка ІІІ лялькового курсу Дніпропетровського 

театрально-художнього коледжу /керівник Л.Малишенко/. 
Переможці рекомендовані до участі у Всеукраїнському конкурсі “Лесина 

осінь”, що відбувся 24-26 вересня в місті Луцьк на сцені Волинського академічного 
театру ляльок. 
За результатами Всеукраїнського конкурсу - 

Лауреатом ІІ премії стала Віолетта Ващенкова, студентка ІІІ драматичного 
курсу Дніпропетровського театрально-художнього коледжу /керівник М.Гольденберг/. 
 

Міжрегіональний конкурс 
ім. Івана Франка та сучасної української поезії 

Конкурс відбувся 02 квітня в Дніпропетровському театрально-художньому 
коледжі. Конкурс був проведений спільними зусиллями Дніпропетровського 
міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України та 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Було представлено 15 учасників, 
студентів навчальних театральних закладів та молодь театрів регіону (до 33 років). 

Переможцями стали: 
І місце – дует: Катерина Якимець та Владислав Ситник, студенти ІІІ курсу 

напряму підготовки «Театральне мистецтво» Запорізького національного університету  
/педагог з.а.У. Н.В.Стадніченко/; 

ІІ місце – Антон Сергєєв, студент ІІІ акторського-лялькового курсу 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу /педагог Малишенко Л./; 

ІІІ місце –Павло Шардуба, студент ІІІ драматичного курсу Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу /педагог Гольденберг М./. 
 

День Театру 
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26 березня спільними зусиллями Дніпропетровського міжобласного відділення 
національної Спілки театральних діячів України, управлінням культури департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Дніпровського академічного театру 
драми та комедії було проведено урочисту церемонію нагородження переможців 
фестиваль-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна-
2018» та «Надія Січеславни-2018». 

Головним спонсором фестивалю «Січеславна-2018» від торгової марки 
«Таврія» була вручена спеціальна нагорода «Репутація та повага»: 

1. Корніленко Варварі Анатоліївні — актрисі Дніпровського драматичного 
молодіжного театру «ВІРИМО!»; 

2. Попову Олегу Анатолійовичу — начальнику бутафорського цеху 
Дніпропетровського академічного театру опери та балету; 

3. Галєєвій Наілії Рашидівні - артистці балету вищої категорії Запорізького 
муніципального театру танцю; 

4. Михайлюку Павлу В`ячеславовичу - актору Криворізького академічного 
театру музично-пластичних мистецтв «Академія Руху»; 

5. Тихоновій Світлані Анатоліївні - художнику - оформлювачу гральних ляльок 
Криворізького міського театру ляльок; 

6. Гордельянову Геннадію Валентиновичу - композитору, актору, провідному 
майстру сцени Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного 
театру; 

7. Лаврінчук Оксані Анатоліївні - художнику -оформлювачу Академічного 
музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м. Кам`янське 

8. Басалаєвій Інзі Олександрівні - концертмейстеру Дніпровського академічного 
музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка; 

9. Рувінському Ігорю Вольфовичу - начальнику бутафорського цеху 
Дніпровського академічного театру драми та комедії. 

Дипломи від голови Дніпропетровського міжобласного відділення 
Національної спілки театральних діячів України в День Театру були вручені: 

- Гайновій Аліні Ігорівні, артистці балету І категорії Запорізького муніципального 
театру танцю; 

- Діхтяренку Віталію Володимировичу, артисту балету ІІ категорії Запорізького 
муніципального театру танцю; 

- Сафронову Антону Сергійовичу, артисту балету І категорії Запорізького 
муніципального театру танцю; 

- Лісаченко Сергій, актор Криворізького міського театру ляльок; 
- Борсуку Олександру Федоровичу, режисеру постановнику Криворізького міського 

театру ляльок; 
- Молодченко Наталії Юріївні, провідному майстру сцени Криворізького міського 

театру ляльок; 
- Пахмановій Вірі Олександрівні, завідувачу трупи Дніпропетровського 

академічного обласного українського молодіжного театру; 
- Бахтіній Олександрі Яківні, провідному майстру сцени Дніпропетровського 

академічного обласного українського молодіжного театру; 
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- Лакатошу Володимиру Володимировичу, актору вищої категорії 
Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру; 

- Кирильчатенку Ігорю Миколайовичу, артисту драми вищої категорії 
Дніпровського академічного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка; 

- Голованьовій Вероніці, актрисі Дніпровського академічного музично-
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка; 

- Посталаці Раїсі Федорівні, завтрупою Дніпровського академічного музично-
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка; 

- Тарасюку Анатолію Юрійовичу, звукорежисеру Криворізького академічного 
театру музично-пластичних мистецтв «Академія Руху»; 

- Вернєєвій Олександрі Володимирівні, художнику-постановнику Криворізького 
академічного театру музично-пластичних мистецтв «Академія Руху»; 

- Бєльському Сергію Олександровичу, заслуженому діячу мистецтв України, 
майстру сцени, режисеру Криворізького академічного театру музично-пластичних 
мистецтв «Академія Руху»; 

- Чулкову Сергію Анатолійовичу, заслуженому діячу мистецтв України, 
Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м. Кам`янське; 

- Марченко Лілії Анатоліївні, актрисі Академічного музично-драматичного театру 
ім. Лесі Українки м. Кам`янське; 

- Тарханову Олександру Петровичу, актору Академічного музично-драматичного 
театру ім. Лесі Українки м. Кам`янське; 

- Зомбо Олександру, артисту балету Дніпропетровського академічного театру 
опери та балету; 

- Дубровіній Дар’ї, артистці балету Дніпропетровського академічного театру опери 
та балету; 

- Кучвар Тетяні, артистці хору Дніпропетровського академічного театру опери та 
балету; 

- Сіно Хонго, артистці балету Дніпропетровського академічного театру опери та 
балету; 

- Карпій Тамарі Дорофіївні, начальнику костюмерного цеху Дніпровського 
академічного театру драми та комедії; 

- Сінжеряку Андрію, актору Дніпровського міського театру ляльок. 
 

Відбулася традиційна зустріч міського голови з провідними діячами 
мистецтва відбулася в приміщенні мерії Дніпра, де були вручені іменні мистецькі 
премії, засновані міською радою та ДМВ НСТДУ: 
- ім.нар.арт.Укр. З.Хрукалової – СВІТЛАНА СУШКО, актриса Дніпровського 

академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка; 
- ім. нар.арт.Укр. І.Кобринського – РОМАН ГРЕБЕНЮК, актор-ляльковод, - за 

постановку вистави «Коза-Дереза» Дніпровського театру ляльок; 
- ім. нар.арт.Укр. М.Стороженка: 

-СЕРГІЙ КЛИМЕНКО, актор Дніпровського драматичного молодіжного театру 
«Віримо!»; 
-СЕРГІЙ ОЛІЙНИК, актор-ляльковод Дніпропетровського академічного 
молодіжного театру; 
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- ім. нар.арт.Укр. В.Ареф’єва – не присвоювалась. 
 

Друга виставка сценографів 
Друга виставка сценографів була організована ДМВ НСТДУ, під керівництвом 

Ткаченко М, головного художника Дніпровського міського драматичного молодіжного 
театру «Віримо!». 

27 березня була відкрита виставка художників театрів нашого регіону та 
виставку фотосвітлин. Відвідувачі зможуть побачити виставку циклу робіт 
фотохудожника Миколи Кошелєва, де представлені мистецькі фото лауреатів фестивалю 
моно і камерних вистав «Віват актор!» різних років  та  зафіксовані їх сценічні образи: 
Народні артисти України Лідія Кушкова, Едуард Срібницький та Григорій Маслюк, 
заслужені артистки  Валентина Сушко в ролі Сари Бернар, Людмила Вороніна 
(моновистава «Крилаті історії») та Віктор Гунькін, визнаний лауреатом за роль у камерній 
виставі «Подружні злочини». На фото -  віддані сцені заслужені артисти України Неля 
Ніколаєва та  Наталія Тафі (т-р ім. Шевченка). солістка опери Леся Задорожна, актори  
Олександра Галицька (обласний молодіжний театр), Світлана Сушко (моновистава «Весь 
світ»), Олександр Мішин (театр драми та комедії), Олег Шульга і  Олексій Хільський 
(театр «Віримо») та інші лицарі сцени. 

 
Фестиваль-конкурс «Січеславна-2018» 

З 15 по 25 березня 2018р. був проведений ХХVІ фестиваль-конкурс на здобуття 
вищої театральної нагороди Придніпров’я “Січеславна-2018”. 

Було переглянуто  24   вистави. 
 

ПЕРЕМОЖЦІ 
«Надія Січеславни-2018»: 
- номінація «Краща жіноча роль» - ЮЛІЯ ПАХАЯН, актриса Криворізького 

академічного театру музично-пластичних мистецтв «Академія Руху», - за роль Аліси у 
виставі «Аліса в Задзеркаллі» за мотивами твору Л.Керрола (автор інсценізації та реж.-
пост. засл. діяч мист. України С.Бєльський) та за роль Молодої особи у виставі 
«Спокушені спрагою» (автор ідеї та реж.-пост. засл. діяч мист. України О.Бєльський) 

- номінація «Краща чоловіча роль» - МАКСИМ МОНАСТИРСЬКИЙ, актор 
Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м.Кам’янське, - за роль 
Миколи у виставі «Наталка-Полтавка» І.Котляревського (реж.-пост. засл. діяч мист. 
України С.Чулков) 

- номінація «Краща хореографія» - ОЛЬГА ТИХОНЕНКО, за пластичне 
рішення вистав Дніпровського телетеатру «Хочеш, анекдот розкажу?» Л.Бугадзе та 
«Скажена голубка» Т.Іващенко (реж.-пост. засл. арт. України Л.Колосович) 

«Січеславна-2018»: 
- номінація «Краща жіноча роль ІІ плану» - НАТАЛЯ ФЕТІСОВА, актриса 

Дніпровського театру ляльок, - за ролі Мешканки казкового села, Кози та Лисиці у виставі 
«Коза-Дереза» за мотивами української народної казки (реж.-пост. Р.Гребенюк) 

- номінація «Краща чоловіча роль ІІ плану» - СЕРГІЙ ЦЕВЕЛЬОВ, актор 
Запорізького академічного театру юного глядача, - за роль Євгена у виставі «Танго» 
С.Мрожека (реж.-пост. засл. діяч мист. України Г.Фортус) 
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- номінація «Краща жіноча роль» - МАРІЯ ФІШЕЛЕВИЧ, актриса 
Криворізького академічного театру драми та музичної комедії ім. Т.Шевченка, - за роль 
Елі у виставі «Безумная Элли и Великий обманщик» А.Івасіха (реж.-пост. та 
сценограф А.Івасіх) 

- номінація «Краща чоловіча роль» - ІГОР ТОМІЛОВ, за роль Тев’є у виставі 
«Скрипаль на даху» за п’єсою Г.Горіна «Поминальна молитва» Дніпровського 
академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка (реж.-пост. 
В.Назаров, диригент Ю.Бєднік) 

- номінація «Краща сценографія» - НАТАЛЯ ПЕТЕН-СТУПАКОВА, за 
сценографію вистави «З коханням не жартують» за мотивами В.Шекспіра «Сон у літню 
ніч» Запорізького муніципального театру танцю (реж.-пост. А.Романов) 

- номінація «Краща режисерська робота» - ВАРВАРА КОРНИЛЕНКО, за 
режисуру вистави «Порцеляновий кролик» Дніпровського драматичного молодіжного 
театру «Віримо!» (сценографія та костюми М.Ткаченко, хореографія О.Ряпулова) 

- номінація «Краща режисерська робота» - ЛЮДМИЛА КОЛОСОВИЧ, 
заслужена артистка України, - за режисуру вистав «Хочеш, анекдот розкажу?» 
Л.Бугадзе (муз. оформлення О.Блажко, хореограф О.Тихоненко) та «Скажена голубка» 
Т.Іващенко (хореограф О.Тихоненко) Дніпровського телетеатру 
 

Володар ГРАН-ПРІ «Січеславни-2018»  за кращу виставу для дітей – вистава 
«АЛІСА В ЗАДЗЕРКАЛЛІ» за мотивами твору Л.Керрола Криворізького академічного 
театру музично-пластичних мистецтв «Академія Руху» (автор інсценізації та реж.-пост. 
засл. діяч мист. України С.Бєльський, балетмейстер Н.Бєльська, худ.-пост. та костюми 
О.Вернєєва, композитор А.Тарасюк) 

Володар ГРАН-ПРІ «Січеславни-2018»  з кращу виставу для дорослих – 
вистава «НА КРАЮ СВЕТА» М.Лєскова Дніпровського драматичного молодіжного 
театру «Віримо!» (реж.-пост. засл. діяч мист. України В.Петренко, муз. оформлення, 
сценографія та костюми М.Пашкурова) 
 

Номінація «Пропаганда театрального мистецтва»: 
НАТАЛІЯ РЕКУНЕНКО, авторка програми "Арт-Зона" на 51 каналі та культурна 

оглядачка газети "Вісті Придніпров'я", - за активну інформаційну підтримку 
театрального мистецтва в Дніпрі 

редакція газети "В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА" (ОО "ЦРЛ Единство") - за 
активну інформаційну підтримку театрального мистецтва в Дніпрі 

КП «Телерадіокомпанія «РУДАНА» Криворізької міської ради (директор – 
Наталія Власова),  - за активну інформаційну підтримку театрального мистецтва в 
Кривому Розі 

АННА ЧУПРИНА, журналіст, кореспондент газети «МИГ»,   - за активну 
інформаційну підтримку театрального мистецтва в Запоріжжі 

Номінація “Кращий директор”  (спец. приз ім. засл. прац. культ. України 
Олега Гришкіна): 
            ПЕТРОВСЬКА ОКСАНА ІВАНІВНА, заслужена артистка України, директор 
Дніпровського академічного українського музично-драматичного  театру ім. Т.Шевченка, 
- за активне і послідовне сприяння творчому процесу в театрі 
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            ШКЛЯРЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, заслужений працівник культури 
України, директор Запорізького академічного театру юного глядача, - за активне і 
послідовне сприяння творчому процесу в театрі. 

2019 рік 
Міжобласний конкурс читців 

ім. Івана Франка та сучасної української поезії та прози 
Конкурс відбувся 25 лютого в Дніпропетровському театрально-художньому 

коледжі. Конкурс був проведений спільними зусиллями Дніпропетровського 
міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України та 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Було представлено 12 учасників, 
студентів навчальних театральних закладів та молодь театрів регіону (до 35 років). 

Переможцями стали: 

І місце – Дмитро Тугаєв, студент ІІІ акторського курсу Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу /педагог Малишенко Л./; 

ІІ місце – дует: Катерина Якимець та Владислав Ситник, студенти ІV курсу 
напряму підготовки «Театральне мистецтво» Запорізького національного університету 
/педагог з.а.У. Н.В.Стадніченко/; 

ІІІ місце – Олексій Трішкін, студент ІІІ акторського курсу Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу /педагог Тушич Т.Є./. 

 
День Театру 

25 березня спільними зусиллями Дніпропетровського міжобласного відділення 
національної Спілки театральних діячів України, управлінням культури департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Дніпровського національного 
академічного українського музично-драматичного театру ім.Т.Шевченка було проведено 
урочисту церемонію нагородження переможців фестиваль-конкурсу на здобуття вищої 
театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна-2019» та «Надія Січеславни-2019». 

 
Фестиваль-конкурс «Січеславна-2019» 

З 15 по 24 березня 2019р. був проведений ХХVІІ фестиваль-конкурс на здобуття 
вищої театральної нагороди Придніпров’я “Січеславна-2019”. 

Було переглянуто  25   вистав. 

ПЕРЕМОЖЦІ 
«Надія Січеслвни-2019»: 
- номінація «Краща жіноча роль» - ТЕТЯНА УЛЬКІНА, солістка-вокалістка 

Дніпропетровського академічного театру опери та балету, - за роль Норми у однойменній 
опері В.Белліні (диригент засл. діяч мист. Укр. Ю.Пороховник, реж.-пост. Ж.Чепела) 

- номінація «Краща чоловіча роль» - ОЛЕГ АБАКУМЕНКО, актор Запорізького 
академічного театру юного глядача, - за роль Крістофера Буна у виставі «Загадкове нічне 
вбивство собаки» С.Стівена (реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. Г.Фортус) 

- номінація «Краща сценографія» - ОЛЕКСАНДРА ВЕРНЄЄВА, художник-
постановник Криворізького академічного театру музично-пластичних мистецтв «Академія 
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Руху», - за створення костюмів до вистав «Русалонька» за мотивами однойменної казки 
Г.Х.Андерсена (автор ідеї та реж.-пост. - засл. діяч мист. Укр. С.Бєльський) та 
«Таємниці зачарованого лісу» (автор ідеї та реж.-пост. - засл. діяч мист. Укр. 
О.Бєльський) 
 
ПЕРЕМОЖЦІ «Січеславни-2019»: 

- номінація «Краща жіноча роль ІІ плану» - ОЛЬГА БРАЗИНСЬКА, актриса 
Дніпровського міського телетеатру - за низку ролей у виставі «Ах, який я молодець!» 
В.Швембергера та В.Завальнюка (реж.-пост. В.Завальнюк) 

- номінація «Краща чоловіча роль ІІ плану» - ВАЛЕРІЙ ЗУБЧИК, ОЛЕКСІЙ 
КЛЕЙМЕНОВ, ЮРІЙ ЗАХАРОВ, ЄГОР ГЕРАСИМОВ, ВЛАДИСЛАВ ЛЕБЕДЄВ, 
ОЛЕКСІЙ КИРИЧЕНКО, актори Дніпровського академічного театру драми та комедії, - 
за ролі Скоморохів у виставі «Про Федота…» за мотивами твору Л.Філатова «Про 
Федота-стрільця…» (реж.-пост. О.Клейменов) 
 

- номінація «Краща жіноча роль» - АННА МІРОНОВА, актриса Запорізького 
театру-лабораторії «VIE», - за роль Жінки у виставі «Ответка@UA» Н.Нежданої (реж.-
пост. Н.Мостопалова-Гапчинська) 

- номінація «Краща чоловіча роль» - ІГОР КИРИЛЬЧАТЕНКО, актор 
Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру 
ім. Т.Шевченка, - за роль Солдата у виставі «Війни нема…є» Б.Гуменюка (реж.-пост. 
В.Волконський) 

- номінація «Краща сценографія» - ВОЛОДИМИР МИКОЛЮК, головний 
художник Дніпровського академічного театру драми та комедії, - за сценографію вистави 
«Дядечків сон» Ф.Достоєвського (реж.-пост. В.Чернова) 

- номінація «Краща робота композитора» - АНДРІЙ БЕСЄДА, композитор, - за 
написання музики до вистави «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат» В.Нестайка 
Запорізького театру ляльок (реж.-пост. М.Власова) 

- номінація «Краща режисерська робота» - Вікторія Чернова, режисер, - за 
постановку вистави «Дядечків сон» Ф.Достоєвського Дніпровського академічного театру 
драми та комедії (сценографія В.Миколюк, хореографія – засл. арт. Укр. О.Ніколаєв, худ. 
по костюмам М.Ткаченко) 

Володар ГРАН-ПРІ «Січеславни-2019»  за кращу виставу для дітей – вистава 
«КІТ У ЧОБОТЯХ» за мотивами казки Ш.Перо Дніпровського міського театру ляльок 
(реж.-пост. та інсценізація Р.Гребенюка, сценографія та ляльки – засл. діяча мист. Укр. 
В.Нікітіна, композитор Г.Гордельянов) 

Володар ГРАН-ПРІ «Січеславни-2019»  з кращу виставу для дорослих – 
вистава #IGROKI М.Гоголя Дніпропетровського академічного обласного українського 
молодіжного театру (реж.-пост. П.Гатилов, худ.-пост. О.Рикусова, муз. оформлення 
А.Архіпов) 

Номінація «Пропаганда театрального мистецтва»: 
ВЛАДИМИРОВА Ольга Володимирівна, генеральний директор ТОВ 

Телекомпанія "Приват ТБ Дніпро" (9 канал), - за активну інформаційну підтримку 
театрального мистецтва в Дніпрі 
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ФОМЕНКО Ольга Леонідівна, журналіст газети "Горожанин",- за активну 
інформаційну підтримку театрального мистецтва в Дніпрі 

САДОВЕНКО Світлана Геннадіївна, журналіст кам’янського щотижневика 
«Улюблене місто», - за активну інформаційну підтримку театрального мистецтва в 
Кам’янському 

Ксенія ПРЯДУН, журналіст газети "Верже",   - за активну інформаційну 
підтримку театрального мистецтва в Запоріжжі 

Номінація “Кращий директор”  (спец. приз ім. засл. прац. культ. України 
Олега Гришкіна): 

БЄЛЬСЬКИЙ Олександр Гнатович, заслужений діяч мистецтв України, 
директор-художній керівник Криворізького академічного міського театру музично-
пластичних мистецтв «Академія Руху», - за активне і послідовне сприяння творчому 
процесу в театрі 

ЛЕЩОВА Ольга Олександрівна, директор-художній керівник Запорізького 
муніципального театру-лабораторії «VIE», - за активне і послідовне сприяння творчому 
процесу в театрі та проведення фестивалю «Золота Хортиця» 
 

Міжобласний конкурс читців 
ім. Лесі Українки та сучасної української поезії та прози 

Конкурс відбувся 08 квітня в Дніпропетровському театрально-художньому 
коледжі. Конкурс був проведений спільними зусиллями Дніпропетровського 
міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України та 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Було представлено 15 учасників, 
студентів навчальних театральних закладів та молодь театрів регіону (до 35 років). 

Переможцями стали: 

І місце – дует: Катерина Якимець та Владислав Ситник, студенти ІV курсу 
напряму підготовки «Театральне мистецтво» Запорізького національного університету 
/педагог з.а.У. Н.В.Стадніченко/ – сертифікат на 1.500 грн.; 

ІІ місце – Едуард Камалов, студент ІІІ акторського курсу Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу /педагог Малишенко Л.О./ – сертифікат на 1.000 грн.; 

ІІІ місце – Діана Данилюк, студентка ІІІ акторського курсу Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу /педагог Яшна Г.Т./ – сертифікат на 500 грн. 

 

ІІІ відкритий фестиваль української драматургії 
«ДНІПРО.ТЕАТР.UA» 

Фестиваль заснований та проведений спільними зусиллями Дніпровського міського 
телетеатру та Дніпропетровським міжобласним відділенням Національної спілки 
театральних діячів України при підтримці управління культури, національностей і релігій 
Дніпропетровської облдержадміністрації та програми Бориса Філатова «Культурна 
Столиця». 
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Мета фестивалю – в рік приурочений української мови популяризувати 
українських драматургів; налагоджувати нові дружні стосунки між драматургами, 
режисерами та критиками. 

Всеукраїнський фестиваль 
театрального мистецтва «Мім Сесія-2019» 

З 18 по 20 жовтня у Кривому Розі відбувся Всеукраїнський фестиваль театрального 
мистецтва «Мім Сесія-2019» на базі Криворізького академічного театру музично-
пластичних мистецтв «Академія Руху». 

 
Переможці фестивалю: 
Диплом лауреата 1 ступеня - вистава “4Matix” Арт-обстрілу художній керівник 

Олександр Білогуб (Київ); 
Диплом лауреата 1 ступеня – вистава “WTFun SHOW” Прекрасні квіти художній 

керівник Артем Вусик (Харків); 
Гран-Прі – вистава «Маленькі трагедії» за мотивами трагедії О.Пушкіна «Скупий 

лицар» і «Моцарт і Сальєрі»  Криворізького академічного театру музично-пластичних 
мистецтв «Академія Руху» директор-художній керівник з.д.м.України Олександр 
Бєльський; 

Спеціальні дипломи журі в номінаціях: 
- «Краща режисура» - Андрій Романов, режисер-постановник вистави «Біле-Чорне» 

Запорізького театру танцю; 
- «Краща хореографія» - Ольга Саніна, за хореографічне рішення вистави 

«Незнайомка» Театру Куліша (Херсон); 
- «Краща чоловіча роль» - Гамлет Чобанян, за роль у виставі «Мелодії тиші» 

Артмімії (Вірменія); 
- «Краща жіноча роль» - Домініка Юха, за роль Лоліти у виставі «Лоліта Доллі» 
NIKOLI, режисер-постановник Микола Вепрєв (Польша); 
- «Кращий акторський ансамбль» - театральна лабораторія «Жарт» за виставу 
«Лабіринт життя», режисер-постановник Олександр Глумов (Дніпро); 
- диплом у номінації «МІМ-НАДІЯ» - Мім-Арт лабораторія Наталії Ужвенко 
(Київ); 
- диплом «За збереження традицій класичної пантоміми» - квартет «ДЕКРУ», 
художній керівник Любов Черепахіна (Київ). 

 
ІV Міжнародний фестиваль 

театрів ляльок «Dnipro Puppet Fest» 
Починаючи з листопада раз на місяць протягом всього театрального сезону 2019-

2020рр. проводиться у Дніпрі ІV Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Dnipro Puppet 
Fest-2019». Захід організований в рамках програми міського голови Бориса Філатова 
«Культурна столиця». 

У програмі були представлені вистави колективів із різних регіонів України, а 
також гості з Білорусі, Хорватії та Чорногорії. Всього було показано 10 вистав для дітей та 
дорослих. 

 
2020 рік 
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Міжобласний конкурс читців 
ім. Івана Франка та сучасної української поезії та прози 

Конкурс відбувся 24 лютого в Дніпропетровському театрально-художньому 
коледжі. Конкурс був проведений спільними зусиллями Дніпропетровського 
міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України та 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Було представлено 10 учасників, 
студентів навчальних театральних закладів та молодь театрів регіону (до 35 років). 

Переможцями стали: 

І місце – Джахнаві Дмитрієва, студентка ІІІ драматичного курсу 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу /педагог з.п.к.Укр. 
П.З.Переяславець/; 

ІІ місце – Антон Парамзін, студент ІІІ драматичного курсу Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу /педагог з.п.к.Укр. П.З.Переяславець/; 

ІІІ місце – Ольга Копніна, студентка ІV курсу напряму підготовки «Театральне 
мистецтво» Запорізького національного університету /педагог з.а.Укр. Н.В.Стадніченко/. 

Переможці були нагороджені дипломами та грошовими преміями. 

 
День Театру 
У зв’язку з карантином фестиваль «Січеславна-2020» був перенесений на 

вересень.  
З 18 по 28 березня 2020р. був проведений ХХVІІІ фестиваль-конкурс на 

здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я “Січеславна-2020”. 

Було переглянуто  22   вистави. 

ПЕРЕМОЖЦІ  
«Надія Січеславни» 

“КРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ” 
 ОЛЬГА ОДИНСЬКА,  за ролі у виставі  «Солом’яний бичок»  за мотивами 
української народної казки Дніпровського міського театру ляльок   
(реж.-пост. Р.Гребенюк) 
“КРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ” 

МИКОЛА ЄФИМЕНКО,  актор Криворізького академічного театру  драми і 
музичної комедії ім. Т.Шевченка, -  за роль Містера Ікс  у виставі «Містер Ікс» 
І.Кальмана  (реж.-пост. засл. арт. Укр. В.Короленко) 

“КРАЩА РЕЖИСЕРСЬКА РОБОТА” 

ПАВЛО ГАТІЛОВ, режисер Дніпропетровського академічного  українського 
молодіжного театру, - за постановку вистав  «Неймовірна Арктика» П.Гатілова  

 та #ZHENITBA М.Гоголя 
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«Січеславна» 

“КРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ II ПЛАНУ” 

ОЛЕНА ЗАВГОРОДНЯ, актриса Дніпровського національного академічного 

 українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка, - за роль Солохи у 
виставі «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» М.Гоголя (реж.-пост. В.Назаров) 

“КРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ II ПЛАНУ” 

НАТАЛІЯ КОВАЛЕНКО, актриса Дніпропетровського академічного 

 українського молодіжного театру, - за роль Свахи у виставі  #ZHENITBA  М.Гоголя 

 (реж.-пост. П.Гатілов) 

“КРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ II ПЛАНУ” 

ОЛЕКСАНДР ПЛАХТІЙ, актор Дніпровського академічного театру драми та омедії, 
-  

за роль Роджера Трамплмейна у виставі «За кулісами» М.Фрейна  

(реж.-пост. В.Чернова) 

“КРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ” 

ВАЛЕРІЯ КУРИЛО, актриса Криворізького академічного театру драми і музичної 
комедії ім. Т.Шевченка, - за роль Теодори Верд’є у виставі «Містер Ікс» І.Кальмана  
(реж.-пост. засл. арт. Укр. В.Короленко) 

“КРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ” 

СЕРГІЙ БЄЛЬСЬКИЙ, заслужений діяч мистецтв України, актор та режисер 
Криворізького академічного  

театру музично-пластичних мистецтв “Академія Руху”, - за ролі у виставах «Всі 
миші люблять сир» за мотивами однойменної казки Д.Урбана та  «По той бік 
кургану» за мотивами легенд і міфів Давньої Скіфії (реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. 
С.Бєльський) 

“КРАЩА РЕЖИСЕРСЬКА РОБОТА” 

КАТЕРИНА СЛЮСАР, за постановку вистави «Остров INISHMAAN» М.Макдонаха  

Дніпровського драматичного молодіжного  театру «Віримо!» 

“КРАЩА СЦЕНОГРАФІЯ” 

МАРІЯ ПАШКУРОВА-ПЕТРЕНКО, за сценографію та костюми до вистави  
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«Метод Гренхольма» Ж.Гальсена Дніпровського драматичного молодіжного  театру 
«Віримо!» (реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. В.Петренко) 

 

“КРАЩИЙ АКТОРСЬКИЙ АНСАМБЛЬ” 

ОЛЬГА ПЕТРОВСЬКА, ОЛЕНА ДЕНИСЕНКО та ОЛЕСЯ ПЛОХОТКІНА,  

актриси Запорізького академічного театру юного глядача, - за ролі у виставі  

«Все про жінок» М.Гаврана (реж.-пост. А.Макаренко) 

 

Г Р А Н – П Р І “КРАЩА ВИСТАВА ДЛЯ ДІТЕЙ” 

вистава «БУРАТІНО» О.Толстого Запорізького муніципального театру танцю  

(реж.-пост. А.Романов, балетм. Д.Жужура) 

 

Г Р А Н – П Р І   “КРАЩА ВИСТАВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ” 

вистава «ЛЕВ УЗИМКУ» Дж.Голдмена Академічного музично-драматичного театру  

ім. Лесі Українки м.Кам’янського (реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. С.Чулков,  

худ.-пост. І.Кохан, муз.оформлення засл. арт. Укр. О.Волощенко) 

 

У 2021 році «Січеславна-2021 традиційно відбулася напередодні Дня театру. Було 
переглянуто 19 вистав. 

Переможці: 

«Надія Січеславни-2021»: 

 «Краща жіноча роль» - АНАСТАСІЯ КАБАНЕНКО, актриса  Запорізького 
академічного обласного театру ляльок, - за роль Кумединки у виставі «Веселий 
урок» О.Шило (реж.-пост. О.Лубенець) 

 «Краща чоловіча роль» - НАЗАР БАРАННІКОВ, актор Запорізького академічного 
обласного театру юного глядача, - за роль Клима у виставі «Сто тисяч» І.Карпенка-
Карого (реж.-пост. Г.Широченко) 

«Краща режисерська робота» - МАРГАРИТА НЕНАШЕВА, режисер Академічного 
музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м.Кам’янського, - за постановку 
вистави «Цілую. Леся»  
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«Січеславна-2021»: 

«Краща жіноча роль ІІ плану» - АЛІНА ВЄРЄТІНА, солістка балету 
Дніпропетровського академічного театру опери та балету, - за парію Першої сестри у 
балеті «Попелюшка» С.Прокоф’єва (балетмейстер-постановник, народний артист 
республіки Молдова А.Литвинов) 

«Краща чоловіча роль ІІ плану» - ПЕТРО ЖЕЛЄВ, актор Запорізького академічного 
обласного театру юного глядача, - за роль Савки у виставі «Сто тисяч» І.Карпенка-
Карого (реж.-пост. Г.Широченко) 

«Краща жіноча роль» - МАРИНА ЮРЧЕНКО, заслужена артистка України, актриса 
Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м.Кам’янського, - за 
роль Лесі Українки у виставі «Цілую. Леся» М.Ненашевої (реж.-пост. М.Ненашева) 

«Краща чоловіча роль» - БОГДАН ЮЗЕПЧУК, артист Криворізького академічного 
театру драми та музичної комедії ім. Т.Шевченка, - за роль Свирида Голохвастого у 
виставі «За двома зайцями» М.Старицького (реж.-пост. засл. арт. Укр. Т.Брисіна) 

«Кращий акторський дует» - СЕРГІЙ КЛИМЕНКО та ВОЛОДИМИР ВЛАДІМІРОВ, 
актори Дніпровського драматичного молодіжного  театру «Віримо!», - за ролі 
Черткова та Чорта у виставі «Портрет» М.Гоголя (реж.-пост. Т.Шевченко) 

«Краща сценографія» - ВІКТОР НІКІТІН, заслужений діяч мистецтв України, 
головний художник Дніпровського міського театру ляльок, - за сценографію та 
ляльки до вистави «Віслючок, який мріяв стати зіркою» С.Ковальова (реж.-пост. 
Р.Гребенюк) 

«Краща режисерська робота» - ВІТАЛІЙ ДЕНИСЕНКО, заслужений діяч мистецтв 
України, директор-художній керівник Дніпропетровського академічного обласного 
українського молодіжного театру, - за постановку вистави «Езоп» Г.Фігеерєдо 

Володар ГРАН-ПРІ «Січеславни-2021»  за кращу виставу для дітей – вистава 
«ВІСЛЮЧОК, ЯКИЙ МРІЯВ СТАТИ ЗІРКОЮ» С.Ковальова Дніпровського 
міського театру ляльок (реж.-пост. Р.Гребенюк, сценографія та ляльки – засл. діяча 
мист. Укр. В.Нікітіна, композитор О.Григор’єв) 

Володар ГРАН-ПРІ «Січеславни-2021»  за кращу виставу для дорослих – пластична 
вистава «ПЕЙЗАЖ» Криворізького академічного театру музично-пластичних 
мистецтв “Академія Руху” (реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. С.Бєльський, автор 
сценарію засл. діяч мист. Укр. О.Бєльський, балетмейстер Н.Бєльська) 

«Пропаганда театрального мистецтва»:  

БАРАННІК Віталій Валентинович, журналіст газети «Любимый город», - за активну 
інформаційну підтримку театрального мистецтва в Кам’янському 

ЛУКАШ-ФЕДОТОВА Анастасія Володимирівна, директор «Першого міського 
телеканалу. Кривий Ріг», - за активну інформаційну підтримку театрального 
мистецтва у Кривому Розі 
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МОСКОВЦЕВА Віталіна Віталіївна, незалежний журналіст, член Національної 
спілки журналістів України, - за активну інформаційну підтримку театрального 
мистецтва в Запоріжжі 

ВАЛИК Олег Володимирович, журналіст газети «Вечорка Плюс» та «Позиція», член 
Національної спілки журналістів України, - за активну інформаційну підтримку 
театрального мистецтва в Запоріжжі 

“Кращий директор”  (спец. приз ім. засл. прац. культ. України Олега Гришкіна): 

НЕВЕРОВА Лариса Степанівна, заслужений працівник культури України, 
директор-художній керівник Запорізького муніципального театру танцю. 

 
5. Особи, яких відділення подавало на здобуття стипендій 

2017 рік 
 

Стипендії Президента України отримують: 
Довічні: 
Вершиніна Людмила Іванівна – нар.арт.України, корифей Дніпропетровського 

академічного театру російської драми ім. М.Горького; 
Єллінська Леонор Михайлівна, народна артистка України, педагог-репетитор 

Дніпровського академічного театру опери та балету. 
Дворічні: 
Суржина Нонна Андріївна - нар.арт.України, корифей Дніпропетровського 

академічного театру опери і балету; 
Кушкова Лідія Степанівна– нар.арт.України, актриса і режисер 

Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка; 

Проценко Марія Олександрівна – засл.прац.культ.Укр., голова ДМВ НСТДУ, 
актриса Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка; 

Гапон Олександр Іванович, народний артист України, провідний майстер сцени 
Запорізького академічного українського музично-драматичного театру ім. В.Магара 
 

2018 рік 
Стипендії Президента України отримують: 
Довічні: 
Вершиніна Людмила Іванівна – нар.арт.України, корифей Дніпропетровського 

академічного театру російської драми ім. М.Горького; 
Суржина Нонна Андріївна - нар.арт.України, корифей Дніпропетровського 

академічного театру опери і балету; 
Кушкова Лідія Степанівна– нар.арт.України, актриса і режисер 

Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка; 
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Проценко Марія Олександрівна – засл.прац.культ.Укр., голова ДМВ НСТДУ, 
актриса Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка; 

Гапон Олександр Іванович, народний артист України, провідний майстер сцени 
Запорізького академічного українського музично-драматичного театру ім. В.Магара 

Дворічні: 
Єллінська Леонор Михайлівн , народна артистка України, педагог-репетитор 

Дніпровського академічного театру опери та балету. 
 

2019 рік 
Стипендії Президента України отримують: 
Довічні: 
Вершиніна Людмила Іванівна – нар.арт.України, корифей Дніпропетровського 

академічного театру російської драми ім. М.Горького; 
Суржина Нонна Андріївна - нар.арт.України, корифей Дніпропетровського 

академічного театру опери і балету; 
Кушкова Лідія Степанівна– нар.арт.України, актриса і режисер 

Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка; 

Проценко Марія Олександрівна – засл.прац.культ.Укр., голова ДМВ НСТДУ, 
актриса Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка; 

Гапон Олександр Іванович, народний артист України, провідний майстер сцени 
Запорізького академічного українського музично-драматичного театру ім. В.Магара. 

 
2020 рік 

Стипендії Президента України отримують: 
Довічні: 
Вершиніна Людмила Іванівна – нар.арт.України, корифей Дніпропетровського 

академічного театру російської драми ім. М.Горького; 
Суржина Нонна Андріївна - нар.арт.України, корифей Дніпропетровського 

академічного театру опери і балету; 
Кушкова Лідія Степанівна– нар.арт.України, актриса і режисер 

Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка; 

Проценко Марія Олександрівна – засл.прац.культ.Укр., голова ДМВ НСТДУ, 
актриса Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка; 

Дворічні: 
Шепелєв Іван Васильович – народний артист України, артист розмовного жанру. 
 
6. Особи, яких відділення подавало на здобуття звань, нагородження 

орденами 
2017 рік 

Почесні звання України отримали: 
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- заслужений діяч мистецтв України –  НІКІТІН Віктор Миронович, головний 
художник Дніпровського міського театру ляльок. 

- заслужений діяч мистецтв України – ПЕТРЕНКО Володимир Євгенович, 
художній керівник Дніпровського міського драматичного молодіжного театру «Віримо!». 

- заслужений працівник культури України –  ШАРОВАРОВ Олександр 
Вікторович,  голова ДМВ НСТДУ, генеральний директор Дніпровського академічного 
театру опери та балету. 

 
2018 рік 

Почесні звання України отримали: 
- народний артист України –  ГУНЬКІН Віктор Володимирович, актор 

Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка; 
- заслужений артист України –  ЦЕВЕЛЬОВ Сергій Геннадійович,  провідний 

майстер сцени Запорізького академічного театру юного глядача; 
- заслужений артист України –  ФОРТУС Олександр Геннадійович,  провідний 

майстер сцени Запорізького академічного театру юного глядача; 
- заслужений артист України -  СУШКО Світлана Валентинівна, артистка драми, 

провідний майстер сцени Дніпровського академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т.Шевченка; 

- заслужений діяч мистецтв України - БЄДНІК Юрій Юрійович, головний 
диригент Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка; 

- заслужений діяч мистецтв України - КОВАЛЕНКО Олексій Сергійович, 
балетмейстер-постановник Дніпровського академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т.Шевченка; 

- заслужений працівник культури України - БАРДАДИМ Світлана Вікторівна, 
начальник костюмерного цеху Дніпровського академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т.Шевченка; 

- заслужений працівник культури України - БОБРОВА Людмила Михайлівна, 
начальник декораційного цеху Дніпровського академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т.Шевченка; 

- заслужений працівник культури України - ДВОРНИК Ігор Олексійович, 
заступник директора з художньо- постановочної частини Дніпровського академічного 
українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка; 

- заслужений працівник культури України - НОРЕЦЬ Валентина Іванівна, 
начальник реквізитного цеху Дніпровського академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т.Шевченка; 

- заслужена артистка України –  ЮРЧЕНКО Марина Павлівна, провідна актриса 
Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м.Кам’янське; 

- звання «національного» - Дніпровський академічний український музично-
драматичний театр ім. Т.Шевченка. 

 
2019 рік 

Почесні звання України отримали: 
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- «заслужений артист України» - БАХТІНА Олександра Яківна - актриса, 
провідний майстер сцени Дніпропетровського академічного обласного українського 
молодіжного театру; 

- «заслужений артист України» - МАКОЄД Катерина Валеріївна - артистка 
Запорізького академічного обласного театру юного глядача» 

- «народний артист України» - ЧЕПУРНЯК Євген Самойлович — головний 
режисер, актор, провідний майстер сцени Дніпровського міського театру «КВН ДГУ» 

- "Заслужений діяч мистецтв України" - ГЕНДІН Євген Марксович, керівник 
літературної частини Дніпровського міського театру «КВН ДГУ»; 

- "Заслужений діяч мистецтв України" - ФЕТІСОВ Валентин Васильович, 
директор-художній керівник Дніпровського міського театру ляльок; 

- "Заслужений працівник культури України" – БОЙЧЕНКО Ганна 
Олександрівна, заступник генерального директора Дніпропетровського академічного 
театру опери та балету; 

 
2020 рік 

Почесні звання України отримали: 
- "Заслужений працівник культури України" – ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ Пилип 

Захарович, голова циклової комісії, викладач акторської майстерності 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. 
 

7. Постановки/особи, яких відділення подавало на здобуття премій у галузі 
театрального мистецтва 
 

2017 
Премію  НСТДУ  отримав: 
- «Наш родовід» - СРЕБНИЦЬКИЙ Едуард Михайлович, народний артист 

України, провідний майстер сцени, соліст-вокаліст Дніпропетровського академічного 
театру опери та балету, - за самовіддане багаторічне служіння театральному мистецтву 
України, високий професіоналізм, сумлінне відповідальне ставлення до професії та театру. 

 
2018 рік 

Премію  НСТДУ  отримав: 
  - «Наш родовід» - ФОРТУС Геннадій Вадимович, заслуженого діяча мистецтв 
України, художній керівник Запорізького академічного обласного театру юного глядача, 
неодноразового переможця фестивалю-конкурсу на вищу театральну нагороду 
Придніпров’я „Січеславна” в номінації «Краща режисерська робота». 
 

2019 
Премію  НСТДУ  отримали: 
- премія ім. Мар’яна Крушельницького - ЗВЯГІН Євген Вікторович, провідний 

майстер сцени Дніпровського академічного театру драми та комедії, - за багаторічне 
служіння театру і створення понад 70-и різножанрових і різнопланових ролей у виставах 
класичного і сучасного репертуару, та за ролі останніх років: Афанасія Матвєїча 
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«Дядечків сон» Ф.Достоєвського («Краща режисура» та «Краща сценографія» у 
фестивалі-конкурсі «Січеславна-2019») та Городнічого «Ревізор» М.Гоголя; 

- премія ім. Марії Заньковецької - ВОРОНІНА Людмила Іванівна, заслужена 
артистка України, провідний майстер сцени Дніпровського академічного театру драми та 
комедії, неодноразового переможця у фестивалі-конкурсі «Січеславна» в номінації 
«Краща жіноча роль», - за створення понад 80-и різножанрових і різнопланових ролей та 
сприяння своєю творчістю розвитку і збагаченню театрального мистецтва України, та 
зокрема за ролі останніх років: Мар’ї Олександрівни «Дядечків сон» Ф.Достоєвського 
(«Краща режисура» та «Краща сценографія» у фестивалі-конкурсі «Січеславна-2019»), 
Люсіль “Vita bella”, місіс Клакет «За кулісами». 

 
8. Регіональні, міські премії, стипендії, відзнаки, які отримали члени Спілки за 

поданням відділення. 
2017 рік 

Від голови Дніпропетровської обласної ради – Пригунова Гліба 
Олександровича, були нагородженні: 

- ЕЛЛІНСЬКА Леонора Михайлівна, народна артистка України, педагог-
репетитор з балету Дніпропетровського академічного театру опери та балету 

- СРЕБНИЦЬКИЙ Едуард Михайлович, народний артист України, провідний 
майстер сцени, соліст-вокаліст Дніпропетровського академічного театру опери та балету, 

- ЛУНЄГОВА Ніна Арсентіївна, заслужена артистка України, провідний майстер 
сцени, актриса Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки 
м.Кам’янське 

- КОХАНОВСЬКИЙ Валерій Володимирович, помічник режисер Дніпровського 
академічного українського музично-драматичного театру ім.Т.Шевченка. 

Від начальника управління культури департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради - Хорошилова Євгена Вікторовича, були нагородженні: 

1. Карпенко Микола Михайлович – заслужений працівник культури України, 
корифей Дніпропетровського театрально-художнього коледжу 

2. Маркова Каміла Костянтинівна - корифей Дніпропетровського театрально-
художнього коледжу 

3.  Єловських Лариса Олексіївна - артистка цирку, публіцист 
4. Кучмей Петро Іванович – заслужений артист України, корифей 

Дніпропетровської державної філармонії 
5. Постолака Микола Трофимович - заслужений артист України, корифей 

Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім.Т.Шевченка 
6. Волошин Микола Григорович - заслужений діяч мистецтв України, 

завідуючий трупою Дніпровського академічного театру драми та комедії 
Від голови Дніпропетровського міжобласного відділення Національної спілки 

театральних діячів України – Шароварова Олександра Вікторовича були 
нагородженні: 

- МАКОГОНОВА Віра Петрівна, заслужена артистка України, корифей 
Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру 

- ФІЛЕНКО Микола Зіновійович, провідний майстер сцени, актор Дніпровського 
академічного театру драти та комедії. 
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2018 р. 

Творчу стипендію губернатора Запорізької обласної державної адміністрації 
отримав - ШЕСТОВСЬКИЙ Ігор Євгенович, артист-провідний майстер сцени 
Запорізького обласного театру ляльок. 

Від голови Дніпропетровської обласної ради – Пригунова Гліба 
Олександровича, були нагородженні: 

Почесною відзнакою «За розвиток духовності»: 
-  БІЛЕНКО Олена Олексіївна, виконавчий обов’язками керівника художнього по 

балету Дніпропетровського академічного театру опери та балету, 
- ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ Пилип Захарович, викладач спеціальних дисциплін, голова 

предметної комісії сценічного мовлення Дніпропетровського театрально-художнього 
коледжу, 

Почесними грамотами: 
- СТЕШЕНКО Алла Миколаївна, начальник пошивного цеху Дніпровського 

академічного театру драми та комедії, 
- БАБІЙ Галина Андріївна, керівник літературної частини Дніпровського 

академічного театру драми та комедії, 
- СУШКО Валентина Олександрівна, заслужена артистка України, актриса 

Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка, 
- ПРОНІН Олександр Сергійович, викладач майстерності актора 

Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. 
Від голови Дніпропетровського міжобласного відділення Національної спілки 

театральних діячів України – Шароварова Олександра Вікторовича за відродження 
краю засобами театрального мистецтва, плідне й багаторічне служіння ТЕАТРУ та з 
нагоди Дня Святого Миколая були нагородженні: 

- Лакатош Володимир Володимирович, актор вищої категорії 
Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру, 

- Войтюк Оксана Анатоліївна, актриса, провідний майстер сцени 
Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру, 

- Агатенко Людмила Олександрівна, актриса-ляльковод вищої категорії 
Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру, 

- Пахманова Віра Олександрівна, завідувач трупи Дніпропетровського 
академічного обласного українського молодіжного театру, 

- Маслюк Григорій Андрійович, народний артист України, провідний майстер 
сцени Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру ім. 
Т.Шевченка, 
  - Басалаєва Інга Олександрівна, концертмейстер Дніпровського академічного 
українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка, 

- Постолака Раїса Федорівна, завідуюча трупи Дніпровського академічного 
українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка, 

- Проценко Марія Олександрівна, заслужений працівник культури України, 
актриса, провідний майстер сцени Дніпровського академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т.Шевченка, 
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- Чернявський Михайло Олександрович, народний артист України, провідний 
майстер сцени Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру 
ім. Т.Шевченка, 

- Мішин Олександр Михайлович, актор, провідний майстер сцени Дніпровського 
академічного театру драми та комедії, 

- Соболева Валентина Іванівна, актриса, провідний майстер сцени Дніпровського 
академічного театру драми та комедії, 

- Сініцина Ірина Анатоліївна, актриса Дніпровського міського театру ляльок, 
- Фетисова Наталія Анатоліївна, актриса Дніпровського міського театру ляльок, 
- Галацька Валентина Леонідівна, кандидат наук України, театрознавець, 
- Чекалкіна Марина Михайлівна, заслужений працівник культури України, 

директор Дніпропетровської музичної школи №15, 
- Корниленко Варвара Анатоліївна, актриса, провідний майстер сцени 

Дніпровського міського драматичного молодіжного театру «Віримо!», 
- Косоног Володимир Володимирович, актор, провідний майстер сцени 

Дніпровського міського драматичного молодіжного театру «Віримо!», 
- Чернова Вікторія Євгенівна, актриса, провідний майстер сцени Дніпровського 

міського драматичного молодіжного театру «Віримо!», 
- Хільський Олексій Юрійович, актор, провідний майстер сцени Дніпровського 

міського драматичного молодіжного театру «Віримо!», 
- Клименко Сергій Володимирович, актор вищої категорії Дніпровського 

міського драматичного молодіжного театру «Віримо!», 
- Долінкіна Ірина Михайлівна, провідний майстер сцени Академічного музично 

драматичного театру ім. лесі Українки м.Кам’янського, 
- Галенко Валентина Володимирівна, провідний майстер сцени Академічного 

музично драматичного театру ім. лесі Українки м.Кам’янського, 
- Вертій Анатолій Іванович, заслужений артист України, провідний майстер 

сцени Академічного музично драматичного театру ім. лесі Українки м.Кам’янського, 
- Гуржій Олександр Федорович, актор Павлоградського драматичного театру ім. 

Б.Е. Захави. 
- Колесник Володимир Вікторович, соліст-вокаліст, майстер сцени Криворізького 

міського театру драми та музичної комедії ім. Т.Шевченка, 
- Міщук Зінаїда Іванівна, головний диригент Криворізького міського театру 

драми та музичної комедії ім. Т.Шевченка, 
- Лиссаченко Сергій Іванович, провідний майстер сцени Криворізького міського 

театру ляльок, 
- Бєльський Сергій Олександрович, заслужений діяч мистецтв України, 

провідний майстер сцени та режисер Криворізького міського академічного міського 
театру музично-пластичних мистецтв «Академія Руху», 

- Ольховська Калерія Павлівна, артистка розмовного жанру вищої категорії, 
корифея Запорізької обласної філармонії, 

- Лубенець Надія Григорівна, артистка-провідний майстер сцени Запорізького 
обласного театру ляльок, 
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- Соколовська Наталія Петрівна, заслужена артистка України, старший викладач 
кафедри акторської майстерності та дизайну факультету соціальної педагогіки та 
психології Запорізького національного університету, 

- Лютинська Валерія Леонідівна, актриса Запорізького академічного обласного 
театру юного глядача, 

- Яновська Інна Геннадіївна, актриса Запорізького академічного обласного театру 
юного глядача. 

 
2019 рік 

Звання «Почесний громадянин міста Дніпра» отримав МЕЛЬНИК Михайло 
Васильович, народний артист України, лауреат Національної премії України iм. 
Т.Шевченка, директор-художній керівник Дніпровського академічного міського 
українського театру одного актора «Крик». 

Від голови Дніпропетровської обласної ради Почесною відзнакою «За 
розвиток духовності» були нагородженні: 

- АСІН Василь Федорович, актор Павлоградського драматичного театру ім. 
Б.Захави, - з нагоди 60-річчя від дня народження; 

- БАБІЙ Галина Андріївна, керівник літературної частини Дніпровського 
академічного театру драми та комедії, - з нагоди 65-річчя від дня народження; 

- ПАВЛОВ Валерій Якович, артист першої категорії  Дніпровського академічного 
театру драми та комедії, - з нагоди 75-річчя від дня народження; 

Почесною грамотою від голови Дніпропетровської обласної ради: 
- БАБІЙ Григорій Феодосійович, викладач майстерності актора 

Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, 
- ПАХМАНОВА Віра Олександрівна, завідуюча трупи Дніпропетровського 

академічного обласного українського молодіжного театру, 
- БЕРЕЖНИЦЬКИЙ Володимир Теодорович, заслужений артист України, 

провідний майстер сцени Дніпровського академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т.Шевченка; 

- СРЕБНИЦЬКИЙ Едуард Михайлович, народний артист України, соліст-
вокаліст Дніпропетровського  театру опери та балету, 

Почесною грамотою від начальника управління культури департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради - за відродження краю засобами 
театрального мистецтва, велику громадську і доброчинну діяльність, плідне та 
багаторічне служіння ТЕАТРУ нагороджуються: 

- Абрамова Тетяна Олександрівна, головний редактор культурологічного 
часопису «Театр+». 

- Філенко Микола Зіновійович, провідний майстер сцени Дніпровського 
академічного театру драми та комедії; 

- Єманова Галина Леонідівна, помічник режисера Дніпропетровського 
академічного обласного українського молодіжного театру; 

- Селенкова Зоя Федорівна, голова циклової комісії майстерності актора 
Дніпропетровського театрально-художнього коледжу; 
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- Гаврикова Наталія Вікторівна, провідний майстер сцени Дніпровського 
академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка, - з нагоди 55-
річчя від дня народження; 

- Тальян Валентина Василівна, голова ради ветеранів при Дніпропетровське 
міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України; 

- Фурсенко Леонід Йосипович, заслужений працівник культури України, корифей 
Дніпровського академічного театру драми та комедії. 

Почесною грамотою від голови Дніпропетровського міжобласного відділення 
Національної спілки театральних діячів України - Шароварова Олександра 
Вікторовича за відродження краю засобами театрального мистецтва, плідне й 
багаторічне служіння ТЕАТРУ та з нагоди Дня Святого Миколая були 
нагородженні: 

- Зіньковський Андрій Андрійович, актор-ляльковод Дніпропетровського 
академічного обласного українського молодіжного театру, - за активну роботу в театрі, 
відданість театральній справі та любов до ТЕАТРУ 

- Масальська Нелі Павлівна, заслужена артистка України, провідний майстер 
сцени Дніпровського академічного театру драми та комедії, - за професіоналізм, 
майстерність, значний внесок у театральне мистецтво 

- Новостройна Наталія Миколаївна - провідний майстер сцени Дніпровського 
академічного театру драми та комедії, - за професіоналізм, майстерність, значний внесок у 
театральне мистецтво, активну громадську роботу 

- Вадакарія Валентина Григорівна – провідний майстер сцени Академічного 
музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м. Кам’янського, - за багаторічну працю, 
любов до ТЕАТРУ 

- Афанас’єва Галина Германівна – корифей Академічного музично-драматичного 
театру ім. Лесі Українки м. Кам’янського, - за багаторічну працю, любов до ТЕАТРУ 

- Лілікіна Раїса Микитівна, корифей Академічного музично-драматичного театру 
ім. Лесі Українки м. Кам’янського, – за багаторічну працю, любов до ТЕАТРУ та з нагоди 
ювілею; 

- Заборська Олена Петрівна, корифей Дніпропетровського театрально-
художнього коледжу, - за багаторічну працю, любов до ТЕАТРУ та з нагоди ювілею; 

- Мяченко Михайло Андрійович, корифей Дніпропетровської державної 
філармонії, - за багаторічну працю, любов до ТЕАТРУ та з нагоди ювілею 

- Черепенко Неллі Василівна, корифей Дніпропетровського академічного 
обласного українського молодіжного театру, - за багаторічну працю, любов до ТЕАТРУ та 
з нагоди ювілею; 

- Бойко Анатолій В’ячеславович, заслужений артист України, корифей 
Дніпропетровської державної філармонії, - за багаторічну працю, любов до ТЕАТРУ та з 
нагоди ювілею. 

 
9. Заходи на підтримку ветеранів сцени 

2017 рік 
Від Олександра Шароварова, засл.прац.культ.Укр., генерального директора 

Дніпропетровського академічного театру опери та балету виділено для непрацюючих 
ветеранів сцени, особливо потребуючі й соціально незахищені члени Спілки (у кількості 
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40 осіб) матеріальну допомогу по 500 грн. за окремим списком; діти до 12 років (членів 
Спілки) отримали  подарункові цукерки у кількості 50 дітей. 

 
2018 рік 

Виділено для непрацюючих ветеранів сцени, особливо потребуючі й соціально 
незахищені члени Спілки (у кількості 38 осіб) матеріальну допомогу по 400 грн. за 
окремим списком; діти до 12 років (членів Спілки) отримали  подарункові цукерки у 
кількості 122 дітей. 

 
2019 рік 

Від ДМВ НСТДУ виділено для непрацюючих ветеранів сцени, особливо 
потребуючі й соціально незахищені члени Спілки (у кількості 30 осіб) матеріальну 
допомогу по 400 грн. за окремим списком; діти до 12 років (членів Спілки) отримали  
подарункові цукерки у кількості 124 дітей. 

 
2020 рік 

Від ДМВ НСТДУ виділено для непрацюючих ветеранів сцени, особливо 
потребуючі й соціально незахищені члени Спілки (у кількості 30 осіб) матеріальну 
допомогу по 400 грн. за окремим списком; діти до 12 років (членів Спілки) отримали  
подарункові цукерки у кількості 124 дітей. 
 
 
 
 
 
 
Голова Правління ДМВ НСТДУ, 
заслужений діяч мистецтв України                                                В. Є. Петренко                     



Звіт ревізійної комісії ДМВ НСТДУ 2017-2021. 
 

1. Кількість первинних осередків  - 22;  членів спілки - 684 у відділенні; 
 

2. Таблиця витрат на реалізацію заходів  
№ Назва заходу 2017 2018 2019 2020 2021 
1 Семінар голів осередків ДМВ 

НСТДУ 
- 5979,00 - - - 

2 Конкурс професійних читців ім. 
Лесі Українки 

 14375,00 21577,00 20748,00 14583,00 
 

3. Міжнародний День театру. 
вручення смистецьких премій 
З.Хрукалової, М.Стороженка, 
імА.Ареф’єва 

- 13198,00 - - - 

2 Фестиваль-конкурс на вищу 
театральну нагороду 
Придніпров’я «Січеславна» 

- 55825,00 61950,00 49993,00 49235,00 
 

 Майстер-клас в рамках 
проведення фестивалю «Паппет 
фест».  

   36137,00  

 Конкурс професійних читців ім. 
Івана Франка 

- 14375,00 13325,00 13325,00  

 XII Міжнародний фестиваль 
«Класика сьогодні» 

- 17951,00 - - - 

 Конкурс професійної майстер-
ності «Кращий працівник куль-
тури серед молоді» «Артнадія » 

  - 37704,00  

 Семінар з акторської 
майстерності для акторів театру 

- 5979,00 - - - 

 Майстер-клас  Всеукраїнської 
лабораторії музично-
пластичного мистецтва 

- - 42170,00 38100,00 - 

 Конкурс професійної 
майстерності «Кращий 
працівник культури серед 
молоді» «Артнадія» 

- - - 37704,00  

 Відкритий театральний 
фестиваль української 
драматургії Дніпро «Театр UA» 

- - 22800,00 -  

 Осіння школа-семінар 
пластичного перформансу  Раду 
Поклітару 

- 22545,00 - - - 

 Міжнародний фестиваль 
«Класика сьогодні» 

  44616,00   

 Заходи щодо відзначення 
театрів ювілярів:- 100 років 
Дніпровському академічному  
українському музично-драма-
тичному театру ім. Т. Шевченка 

- 27121,00 - - - 

 Міжнародний фестиваль «Віват 
Актор» 

- 17951,00 - - - 

 Конкурсний перегляд 
новорічних вистав для дітей 

 17451,00    

 Дня Святого Миколая  вітання 
для ветеранів та дітей членів 
НСТДУ  

 17250,00 23562,00 33993,00  

 Всього: 37500,00 230000,00 230000,00 230000,00 63818,00 

 
 



 
3. Таблиця коштів, використаних  на соціальну допомогу  ( Спонсорська допомога 
для  підтримки ветеранів на День Святого Миколая) 

2017 
(40 ветеранів) 

2018 
(38 ветерана) 

2019 
(30 ветеранів) 

2020 
(30 ветеранів) 

2021 
(на 15.09) 

20000,00 15200,00 12000,00 12000,00 - 

 
5. Надходження (за джерелами надходжень та суми за роками): 

грн.. 
 2017 2018 2019 2020 2021 

(на 15.09) 
-за бюджетною програмою 3801100.  
Здійснення культурно-мистецьких заходів 
національними творчими спілками та 
Всеукраїнським товариством «Просвіта» 

 
37500,00 

 
230000,00 

 
230000,00 

 
230000,00 

 
63818,00 

-членські внески 23579,00 78634,27 75536,00 72490,00 56139,00 
-благодійні внески - - - - - 
-гранти - - - - - 
-від місцевих органів самоврядування 
(обласні, міські ради) на реалізацію заходів 

 
199700,00 

 
374738,35 

 
243990,00 

 
382990,00 

 
187300,00 

-інші надходження 
 (надходження від театрів для показу своїх 
вистав на «Січеславні -2017) 

57045,22 -  - - 

 
6.Таблиця витрат на реалізацію заходів 

грн.. 
 2017 2018 2019 2020 2021 

(на 15.09) 
-за бюджетною програмою 3801100.  

Здійснення культурно-мистецьких заходів 
національними творчими спілками та 

Всеукраїнським товариством «Просвіта» 

 
37500,00 

 
230000,00 

 
230000,00 

 
230000,00 

 
63818,00 

-членські внески - - - - - 
-благодійні внески - - - - - 

-гранти - - - - - 
-від місцевих органів самовряднування 

(обласні, міські ради) на реалізацію заходів 
 

199700,00 
 

374738,35 
 

243990,00 
 

382990,00 
 

187300,00 

-інші надходження 
(надходження від театрів для показу своїх 

вистав на «Січеславні -2017) 

57045,22 - - - - 

 
 

7.Інші витрати коштів, які надійшли з різних джерел, крім бюджетної програми 
3801100. Здійсненням культурно-мистецьких заходів національними творчими 
спілками та Всеукраїнським товариством «Просвіта» 

                                                                                                                                                            
грн.. 

 2017 2018 2019 2020 2021 
(на 15.09) 

-інші надходження 57045,22 - - - - 



(надходження від театрів для показу своїх 
вистав на «Січеславні -2017) 

   

Спонсорська допомога для підтримки 
ветеранів на День Святого Миколая 

20000,00 
(40осіб) 

15200,00 
(38 осіб) 

12000,00 
(30 осіб) 

12000,00 
(30 осіб) 

 

 
 

Члени ревізійної комісії:  
П. З. Переяславець 
О. Є. Глумов 
Л. М. Аполеніс 
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