
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

16. 01. 2017                       м. Київ            № 01 – 08 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  

для дітей та юнацтва 

«Різдвяні канікули» 

 

 

Відповідно до плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626 Українським 

державним центром позашкільної освіти спільно з Центром творчості дітей та 

юнацтва Галичини з 14 по 16 січня 2017 року проведено Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули». 

Участь у конкурсі взяли 464 особи (54 творчі колективи та окремі 

виконавці) з Волинської, Рівненської, Хмельницької, Запорізької, Донецької, 

Чернівецької, Херсонської, Кіровоградської та Черкаської областей. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ:   

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули» 

номінація  

«Фольклорні колективи та вертепи  

з уривками великих фольклорних вистав» 

1 вікова категорія: 

I місце 

колектив Новороздільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Львівської області, керівники Тимчишин Людмила Мирославівна, Процак 

Любомир Степанович. 

2 вікова категорія: 
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I місце 

вокальний ансамбль «Різдвяний дзвін» Вовковиївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Демидівського району Рівненської області, керівник 

Пограничний Ярослав Вікторович. 

II місце 

зразковий вокальний ансамбль «Паросток» Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості, керівник Сидоренко Наталія Миколаївна. 

Змішана вікова категорія: 

II місце 

вокальну студію «Heartbeat», «Театральна школа» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості м. Слов’янськ Донецької області, 

керівники Петренко Геннадій Миколайович, Ахмедов Марк Анатолійович. 

III місце 

зразковий театральний колектив «Віват» Херсонського Таврійського ліцею 

мистецтв, керівник Савчук Світлана Вікторівна;  

театр-майстерню «Дукач» позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості і дозвілля відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області», керівник Дворянчікова Вікторія Вікторівна. 

Номінація 

«Вокальні ансамблі, троїсті музики  

та окремі виконавці у жанрі народної музики» 

вокальні ансамблі 

2 вікова категорія: 

II місце 

зразковий театр пісні «Криниченька» позашкільного навчального закладу 

«Будинок дитячої творчості» м. Нетішин Хмельницької області, керівник Темна 

Валентина; 

старшу групу вихованців зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, керівник 

СидоренкоНаталія Миколаївна. 

3 вікова категорія: 

II місце 

тріо «Карамелька» зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, керівник Сидоренко 

Наталія Миколаївна. 

Змішана вікова категорія: 

I місце 

народна капела бандуристок «Ягілка» Центру дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району м. Львова, керівник Цигилик І.Ф.. 

Номінація «Вокальні ансамблі, троїсті музики  

та окремі виконавці у жанрі народної музики» 

солісти  

2 вікова категорія: 

I місце 
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Аліну Арсентєву, вихованку Жовківського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості, керівник Щурик Анатолій; 

Маріну Коваленко, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Будинок дитячої творчості» м. Нетішин Хмельницької області, керівник Темна 

Валентина.  

Номінація «народно-сценічний танець» 

1 вікова категорія: 

I місце 

філіал школи народного танцю «Серпанок» Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини при Дублянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, 

керівники Вартовник Валентина, Погоріла Ірина Ігорівна. 

2 вікова категорія: 

I місце 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Час Пік» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», керівник Мурована Ірина 

Володимирівна. 

II місце  

хореографічна студія «Весняночка» народного художнього колективу 

Міського Палацу дитячої та юнацької творчості м. Запоріжжя, керівник 

Воронцова Наталія Іванівна.; 

зразковий ансамбль танцю «Усмішка» Білозерського освітньо-культурного 

центру Добропільської міської ради Донецької області, керівники Голік Ігор 

Олександрович, Голік Олена Валеріївна. 

III місце 

зразковий ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Нововолинської міської 

ради Волинської області, керівник Грицевич Ілона Леонтіївна. 

3 вікова категорія: 

I місце 

театр танцю «Ескада» 58-го Будинку офіцерів м. Львова, керівники 

Бондарчук Наталя, Гасяк Роман, Фединяк Ірина. 

II місце 

зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» позашкільного навчального 

закладу «Будинок дитячої творчості» м. Нетішин Хмельницької області, 

керівник Грищук Лариса Степанівна. 

III місце 

хореографічну групу «Стиль» зразкового ансамблю сучасного танцю 

«Асорті» Мангушського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Донецької області, керівник Мельникова Віра Василівна. 

Змішана вікова категорія: 

I місце 
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громадську організацію «Народний дитячо-юнацький хореографічний 

ансамбль народного танцю «Полуничка» Шевченківського району м. Львова, 

керівник Наталія Добинда. 

Номінація  

«Cтилізований народний танець танець» 

2 вікова категорія: 

I місце 

зразковий ансамбль танцю «Усмішка» Білозерського освітньо-культурного 

центру Добропільської міської ради Донецької області, керівники Голік Ігор 

Олександрович, Голік Олена Валеріївна. 

3 вікова категорія: 

I місце 

танцювальний колектив «Флекс» Нововолинського міського палацу 

культури Волинської області, керівник Галичук Олена Анатоліївна. 

Номінація «Естрадний танець» 

1 вікова категорія: 

I місце 

ансамбль сучасного танцю «Карамель» «Будинку дитячої тa юнaцької 

творчості м. Винники», м. Львів, керівники Мелимук Христина, Анастасія 

Селізньова; 

колектив сучасного та естрадного танцю «Гармонія» громадської організації 

«Гармонія» Франківського району м. Львова, керівник Танасюк Наталія.  

2 вікова категорія: 

I місце 

зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» позашкільного навчального 

закладу «Будинок дитячої творчості» м. Нетішин Хмельницької області, 

керівник Грищук Лариса Степанівна. 

II місце 

хореографічний ансамбль «Натхнення» Костопільського будинку школярів 

та юнацтва Рівненської області, керівник Ясенчук Ірина Миколаївна. 

III місце 

ансамбль сучасного танцю «Феєрія» Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Рівненської області, керівник Скороход Марія Павлівна. 

3 вікова категорія: 

II місце 

хореографічну групу «Стиль», вихованців зразкового ансамблю сучасного 

танцю «Асорті» Мангушського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Донецької області, керівник Мельникова Віра Василівна. 

III місце 

хореографічний ансамбль «Натхнення» Костопільського будинку школярів 

та юнацтва Рівненської області, керівник Ясенчук Ірина Миколаївна. 

Номінація «Естрадний танець» 

солісти 

2 вікова категорія: 
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I місце  

Стеблецьку Софію, солістку колективу сучасного та естрадного танцю 

«Гармонія» громадської організації «Гармонія» Франківського району м. 

Львова, керівник Наталія Танасюк. 

Номінація «Бальна хореографія» 

1 вікова категорія: 

II місце 

хореографічну студію «Фо степ» Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янськ Донецької області, керівники Хіміон Тетяна 

Петрівна, Киркач Анастасія Володимірівна. 

2 вікова категорія: 

I місце 

хореографічну студію «Фо степ» Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янськ Донецької області, керівники Хіміон Тетяна 

Петрівна, Киркач Анастасія Володимірівна. 

змішана вікова категорія: 

I місце 

зразковий ансамбль спортивного бального танцю «Карнавал» 

Маріупольського Палацу естетичного виховання, керівники Вікатто Ірина 

Вікторівна, Вікатто Геннадій Миколайович. 

II місце 

колектив спортивного бального танцю «Перлина» Мангушського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Донецької області, керівник Овчаренко 

Євгенія Володимирівна. 

Номінація «Вокальні ансамблі  

та солісти з різних напрямків сучасної музики» 

вокальні ансамблі 

2 вікова категорія: 

II місце 

Шкребій Діану та Новак Назар, вихованців позашкільного навчального 

закладу «Будинок дитячої творчості» м. Нетішин Хмельницької області, 

керівник Темна Валентина Анатоліївна. 

III місце 

середню групу зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, керівник Сидоренко 

Наталія Миколаївна; 

зразковий вокально-хоровий колектив «Тоніка» Палацу творчості дітей та 

юнацтва м. Хмельницького, керівник Рудь Наталія Миколаївна. 

3 вікова категорія: 

I місце  

народний художній колектив України музичний театр-студія «Погулянка» 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, керівник Соломіна Віра;  
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ансамбль «Сі» народної вокальної студії В. Кирилюка Жовківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник 

Кирилюк Вікторія.  

змішана вікова категорія: 

I місце 

зразковий художній колектив «Острів дитинства» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району м. Львів, керівник Котовський 

Сергій.  

II місце 

хор «Родина» Сигнаївського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шполянської 

районної ради Черкаської області. 

Номінація «Вокальні ансамблі  

та солісти з різних напрямків сучасної музики» 

солісти 

1 вікова категорія: 

II місце 

Томаз Варвару, солістку студії вокального мистецтва «Антарес» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», керівник Дороганич О. С.. 

III місце 

Яцкову Софію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Дружківка Донецької області, керівник Гонтаренко Марина Володимирівна; 

Сидоренка Сергія, соліста зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, керівник Сидоренко 

Наталія Миколаївна; 

Карпевич Любов, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Нововолинської міської ради Волинської області, керівник Кравчук 

Інна Володимирівна. 

2 вікова категорія: 

I місце 

Мартинюк Христину, вихованку комунального закладу «Центру 

позашкільної освіти м. Самбора», керівник Леськів Надія Володимирівна; 

Завадську Анастасію, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Будинок дитячої творчості» м. Нетішин Хмельницької області, керівник 

Дьячина Ольга . 

II місце 

Данілкович Катерину, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький, керівник Рудь Наталія Миколаївна; 

Маринчак Наталю, вихованку Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, керівник Тарасюк Вікторія Вікторівна; 

Гингазову Дарину, вихованку Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, керівник Тарасюк Вікторія Вікторівна. 

III місце 
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Шкребій Діану, вихованку позашкільного навчального закладу «Будинок 

дитячої творчості» м. Нетішин Хмельницької області, керівник Темна 

Валентина Анатоліївна; 

Красозову Альону, вихованку Мангушського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, керівник Топорець Надія Миколаївна; 

Тімакову Вікторію, вихованку Мангушського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, керівник Дранко Тетяна Вікторівна. 

3 вікова категорія: 

I місце 

Кірницьку Мар’яну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району м. Львова. 

II місце 

Зарубича Олександра, соліста зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, керівник Сидоренко 

Наталія Миколаївна. 

Номінація «Читці» 

1 вікова категорія: 

III місце 

Сєріка Івана, вихованця театрального колективу «Веселкові вітрила» 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Савчук Світлана 

Вікторівна.  

2 вікова категорія: 

I місце 

Піменова Станіслава, вихованця Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Нововолинської міської ради Волинської області, керівник 

Галичук Наталія Іванівна. 

II місце 

Мацеху Марину, вихованку гуртка витівників «Дивограй» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник Філіпчук Любов Іванівна; 

Галко Катерину, вихованку гуртка витівників «Дивограй» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник Філіпчук Любов Іванівна. 

III місце 

Петренка Родіона, вихованця зразкового театрального колективу «Віват» 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Савчук Світлана 

Вікторівна; 

Сисак Анастасію, вихованку гуртка витівників «Дивограй» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва, керівник  Філіпчук Любов Іванівна. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – 

Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 


