
 

 

 

 

 

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        наказ Міністерства 

                                                                              освіти і науки України 

від 13.07.2107  № 1023 

 

 

Рішення 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

з присвоєння почесних звань «Народний художній колектив» і 

«Зразковий художній колектив» учнівським творчим колективам, 

що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України 

 

 

 

1. Творчі колективи, яким присвоєно почесне звання 

«Народний художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Донецька Гурток «Малюнок і живопис» позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради 

2. Донецька Ансамбль спортивного бального танцю «Карнавал» 

комунального комплексного позашкільного 

навчального закладу «Маріупольський міський  

Палац естетичного виховання» 

3. Донецька Ансамбль сучасного танцю «Арт-Денс» 

комунального закладу «Будинок дитячої творчості 

Іллічівського району» м. Маріуполь 

4. Запорізька Ансамбль спортивного бального танцю «Фієста» 

Позашкільного навчального закладу «Міський 

Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької 

міської ради 

5. Запорізька Гурток декоративно-ужиткового мистецтва 

«Стежинка» Позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського 

району» Запорізької міської ради 

6. Запорізька Студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт» 

Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради 

7. Київська Студія «Художня кераміка» Районного центру 

дитячої та юнацької творчості смт. Іванків 



 

 

 

8. Київська Студія «Фітодизайн» Києво-Святошинського 

районного Центру творчості молоді «Оберіг» Києво-

Святошинської районної державної адміністрації 

9. Київська Вокальний ансамбль «Алегро» Києво-

Святошинського районного Центру творчості молоді 

«Оберіг» Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації 

10. Київська Гурток м’якої іграшки «Берегиня» Центру дитячої 

та юнацької творчості Рокитнянської районної 

державної адміністрації 

11. Миколаївська Ансамбль народного танцю «Веселка» Палацу 

творчості учнів м. Миколаєва 

12. Миколаївська Капела бандуристів «Україночка» Палацу творчості 

учнів м. Миколаїв 

13. Миколаївська Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Умілі 

ручки» обласного Будинку художньої творчості 

м. Миколаїв 

14. Одеська Гурток з вишивки «Золоті руки» Одеської 

загальноосвітньої школи № 56 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

15. Одеська Хореографічний ансамбль «Адель» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» 

16. Одеська Дитячий фольклорний колектив «Надія» Одеської 

гімназії № 1 імені А. П. Бистріної Одеської міської 

ради 

17. Одеська Хореографічний колектив «Калейдоскоп» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Моряна» 

18. Сумська Театральний колектив «Смайл» Конотопської 

дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради 

19. Харківська Студентський чоловічий вокальний ансамбль 

«Романтик-бенд» приватного вищого навчального 

закладу Харківського гуманітарного університету 

«Народна українська академія» 

20. Харківська Танцювально-циркова студія «Надєжда» 

Комунального закладу «Харківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 158 Харківської міської ради 

Харківської області» 

21. Харківська Студія естрадно-циркового мистецтва «Чудесники» 

Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості 

Ізюмської міської ради 



 

 

 

22. Харківська Ансамбль сучасного танцю «Торнадо» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості № 7 Харківської міської ради» 

23. Харківська Ансамбль пісні і танцю «Аракс» Харківського 

приватного позашкільного навчального закладу 

«Вірменський освітньо-культурний центр 

ім. Г. О. Алтуняна» 

24. Хмельницька Вокальний ансамбль та студія естрадної пісні 

«Вернісаж» Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

25. Хмельницька Театр пісні «Криниченька» Будинку дитячої 

творчості м. Нетішин 

26. Хмельницька Гурток «Писанка» комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості 

школяра» 

27. Черкаська Студія декоративно-прикладного мистецтва 

«Сходинки» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської 

міської ради 

28. Черкаська Дитячий танцювальний колектив «Барвінок» 

Шполянського Будинку школярів Шполянської 

районної ради 

29. Черкаська Танцювальний ансамбль «Барви» Черкаського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Черкаської районної ради 

30. м. Київ Гурток «Конструювання м’якої іграшки» Станції 

юних техніків – Центру науково-технічної творчості 

молоді Дніпровського району 

31. м. Київ Гурток «Чарівні візерунки» Станції юних техніків – 

Центру науково-технічної творчості молоді 

Дніпровського району 

32. м. Київ Гурток декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Оранта» Станції юних техніків – Центру 

науково-технічної творчості молоді Дніпровського 

району 

33. м. Київ Ансамбль танцю «Мрія» Центру дитячо-юнацької 

творчості Дніпровського району 

34. м. Київ Ансамбль сучасної хореографії «SWEET» школи       

І-ІІІ ступенів № 147 Деснянського району 

35. м. Київ Ансамбль сучасного танцю «KRIS KROSS» 

позашкільного навчального закладу Центру 

творчості дітей та юнацтва Оболонського району 

36. м. Київ Ансамбль спортивно-бального танцю «Унісон» 

Центру культурного, спортивного розвитку дітей, 

юнацтва та молоді «АРТ» Печерського району 



 

 

 

37. м. Київ Ансамбль спортивного бального танцю «Ритми 

юності» Палацу дитячої та юнацької творчості 

Солом’янського району 

38. м. Київ Студія образотворчого мистецтва «Чарівна скриня» 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Солом’янського району 

39. м. Київ Ансамбль сучасної хореографії та вокалу 

«Бригантина» Дитячо-юнацького спортивного клубу  

Святошинського району м. Києва з водних видів 

спорту «Бригантина» 

 

 

2. Творчі колективи, яким підтверджено почесне звання 

«Народний художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Донецька Вокальний ансамбль «Червона калина» 

позашкільного навчального закладу Центру дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради 

2. Донецька Ансамбль сучасного танцю «Браво» позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради 

3. Донецька Студія образотворчого мистецтва «Фантазія» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля 

4. Донецька Ансамбль українських народних інструментів 

«Козаченьки» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Добропілля 

5. Донецька Хореографічний ансамбль «Натхнення» 

комунального комплексного позашкільного 

навчального закладу «Маріупольський міський  

Палац естетичного виховання» 

6. Донецька Вокально-хоровий колектив «Кантилена» 

комунального комплексного позашкільного 

навчального закладу «Маріупольський міський  

Палац естетичного виховання» 

7. Донецька Ансамбль хореографічних мініатюр «Вітерець» 

комунального закладу «Орджонікідзевський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості»  

м. Маріуполь 

8. Донецька Цирковий колектив «Арена» комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості Іллічівського району» 

м. Маріуполь 



 

 

 

9. Донецька Вокально-хоровий колектив «Радуга» комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості Іллічівського 

району» м. Маріуполь 

10. Житомирська Хореографічний ансамбль танцю «Сонечко» 

Житомирської міської школи хореографічного 

мистецтва «Сонечко» 

11. Запорізька Дитячо-юнацька телестудія «Грані» комунального 

закладу «Запорізький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради 

12. Київська Студія бального танцю «Ритми» Києво-

Святошинського районного Центру творчості молоді 

«Оберіг» Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації 

13. Київська Студія естрадно-народного співу «Перлина» Києво-

Святошинського районного Центру творчості молоді 

«Оберіг» Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації 

14. Київська Студія образотворчого мистецтва Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини» 

15. Київська Ансамбль народного танцю «Ровесник» 

Комунального закладу Київської обласної ради 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

16. Кіровоградська Театр танцю «В гостях у казки» школи естетичного 

виховання «В гостях у казки» Новенської селищної 

ради м. Кропивницький 

17. Кіровоградська Театр-студія «Маска» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості» 

18. Кіровоградська Оркестр духових інструментів «Зміна» 

комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості» 

19. Кіровоградська Хореографічний ансамбль «Росинка» комунального 

позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості» 

20. Кіровоградська Фольклорний колектив «Джерельце» 

Олександрівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Олександрівської районної 

державної адміністрації 

21. Львівська Школа-студія сучасного танцю «Акверіас» Центру 

дитячої та юнацької творчості Залізничного району 

м. Львів 



 

 

 

22. Львівська Студія образотворчого мистецтва комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти м. Самбір» 

23. Миколаївська Театр «Мрія» Палацу творчості учнів м. Миколаєва 

24. Миколаївська Ансамбль спортивно-бального танцю «Нюанс» 

обласного Будинку художньої творчості м. Миколаїв 

25. Миколаївська Вокальний ансамбль «Адажіо» Южноукраїнської 

гімназії № 1 Южноукраїнської міської ради 

26. Миколаївська Ансамбль танцю «Юність Прибужжя» Палацу 

творчості учнів м. Миколаєва 

27. Одеська Вокально-хорова студія «Домісолька» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

28. Одеська Ансамбль грузинського народного танцю 

«Сакартвело» комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський центр дитячої та 

юнацької творчості «Дивосвіт» 

29. Одеська Вокальний ансамбль «Унісон» вищого навчального 

комунального закладу «Балтське педагогічне 

училище» 

30. Полтавська Вокальний ансамбль «Князь Тиші» Комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської 

області» 

31. Рівненська Ансамбль танцю «Україночка» Будинку дітей та 

молоді Дубенської міської ради 

32. Рівненська Молодіжний театр «Від ліхтаря» Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді 

33. Рівненська Рок-а-біллі команда «ОТ VINTA» Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді 

34. Рівненська Молодіжний ансамбль сучасної пісні «Меридіан» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

35. Рівненська Хоровий колектив Державного навчального закладу 

«Здолбунівське вище професійне училище 

залізничного транспорту» 

36. Рівненська Оркестр народних інструментів Державного 

навчального закладу «Здолбунівське вище 

професійне училище залізничного транспорту» 

37. Сумська Студія сучасного танцю «Шарм» Шосткинського 

міського центру естетичного виховання 

Шосткинської міської ради 

38. Тернопільська Вокальний ансамбль «Веснянка» Чортківського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

Олександра Барвінського 



 

 

 

39. Тернопільська Жіночий хор «Юність» Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Олександра 

Барвінського 

40. Тернопільська Мішаний хор Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Олександра 

Барвінського 

41. Тернопільська Вокальний ансамбль «Надзбручанка» Державного 

навчального закладу «Підволочиський професійний 

ліцей» 

42. Тернопільська Поетичний театр «Рампа» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Тернопільське 

вище професійне училище сфери послуг та туризму» 

43. Тернопільська Ансамбль танцю «Яблуневий цвіт» Чортківського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

Олександра Барвінського 

44. Харківська Оркестр народних інструментів Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» 

45. Херсонська Ансамбль танцю «Сузір’я» факультету культури і 

мистецтв Херсонського державного університету 

46. Херсонська Ансамбль танцю «Ладовиця» факультету культури і 

мистецтв Херсонського державного університету 

47. Херсонська Ансамбль танцю «Веселі чобітки» Херсонського 

Палацу дитячої та юнацької творчості Херсонської 

міської ради 

48. Херсонська Навчальний театр «Студі-Арт» факультету культури 

і мистецтв Херсонського державного університету 

49. Херсонська Дитячий хор «Жайвір» Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради 

50. Черкаська Ансамбль народного танцю «Веселка» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості м. Черкаси» 

51. м. Київ Ансамбль танцю «Росинка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Деснянського району 

52. м. Київ Хореографічний ансамбль «Квіти України» 

Київського Палацу дітей та юнацтва 

53. м. Київ Дитячий хор «Щедрик» Палацу дітей та юнацтва 

Печерського району 

54. м. Київ Дитячий хор «Веснянка» Центру культурного, 

спортивного розвитку дітей, юнацтва та молоді 

«АРТ» Печерського району 

55. м. Київ Ансамбль бандуристів «Мальви» Центру 

культурного, спортивного розвитку дітей, юнацтва 

та молоді «АРТ» Печерського району 



 

 

 

56. м. Київ Хореографічний ансамбль «Сонечко» Центру 

позашкільної роботи Святошинського району 

57. м. Київ Ансамбль класичного танцю «Дивертисмент» 

Палацу дитячої та юнацької творчості 

Солом’янського району 

58. м. Київ Ансамбль ритм-балету «Пірует» Палацу дитячої та 

юнацької творчості Солом’янського району 

59. м. Київ Ансамбль народного танцю «Веселка» Палацу 

дитячої та юнацької творчості Солом’янського 

району 

60. м. Київ Хор «Зірниця» Палацу дитячої та юнацької творчості 

Солом’янського району  

61. м. Київ Студія декоративно-прикладного мистецтва 

«Світлиця-АРТ» Центру дитячо-юнацької творчості 

Дніпровського району 

 

 

 

3. Творчі колективи, яким присвоєно почесне звання 

«Зразковий художній колектив» 

 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Дніпропетровська Дитячий хореографічний колектив «Веселка» 

Магдалинівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Магдалинівської районної ради 

2. Дніпропетровська Ансамбль спортивного танцю «Гармонія» 

Комунального закладу освіти «Навчально-виховне 

об’єднання № 28 «Гімназія-школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр 

позашкільної роботи» Дніпровської міської ради 

3. Донецька Ансамбль сучасного танцю «Німфея» позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради 

4. Донецька Вокальна студія «Дзвіночок» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Добропілля 

5. Донецька Вокально-хореографічний естрадний дитячо-

юнацький колектив «Лимонад» комунального 

комплексного позашкільного навчального закладу 

«Маріупольський міський Палац естетичного 

виховання» 

6. Донецька Студія образотворчого мистецтва «Жар-птиця» 

комунального комплексного позашкільного 



 

 

 

навчального закладу «Маріупольський міський 

Палац естетичного виховання» 

7. Донецька Студія декоративно-ужиткового мистецтва 

«Шедевр» комунального комплексного 

позашкільного навчального закладу 

«Маріупольський міський Палац естетичного 

виховання» 

8. Донецька Ансамбль естрадно-спортивного танцю «Формула» 

комунального закладу «Будинок дитячої творчості 

Іллічівського району» м. Маріуполь 

9. Житомирська Хореографічний колектив «Колорит» комунального 

позашкільного навчального закладу Пулинського 

районного Будинку дитячої творчості 

10. Закарпатська Хореографічний колектив «Квіти Карпат» 

Буштинської гімназії-інтернату гуманітарного 

профілю І-ІІІ ступенів Буштинської селищної ради 

Тячівського району 

11. Запорізька Студія рукоділля «Fancy» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» Запорізької 

міської ради 

12. Київська Студія сучасної хореографії «Ліберті» 

Вишгородського районного Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» 

13. Київська Вокальна студія «Візерунок» Вишгородського 

районного Центру художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді «Дивосвіт» 

14. Київська Гурток «Образотворче мистецтво» Вишнівського 

центру творчості дітей та юнацтва 

15. Київська Театр ляльок «Усмішка» Ставищенського районного 

центру дитячої та юнацької творчості  

Ставищенської районної ради 

16. Київська Студія образотворчого мистецтва «Берестяночка» 

Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради 

17. Київська Хореографічний колектив «Феєрія Денс» Палацу 

творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради 

18. Київська Студія естрадного співу «Акварелі» Дитячого 

естетико-натуралістичного центру «Камелія» 

м. Бровари 

19. Київська Хореографічний колектив «Вікторія» Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини» 



 

 

 

20. Кіровоградська Гурток «Аплікація соломкою» Новомиргородського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської районної ради 

21. Львівська Гурток художньої кераміки «Горицвіт» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Франківського району 

м. Львів 

22. Миколаївська Хореографічний колектив «Зорянка» обласного 

Будинку художньої творчості м. Миколаїв 

23. Миколаївська Хореографічний колектив «Адреналін» обласного 

Будинку художньої творчості м. Миколаїв 

24. Миколаївська Гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Колаж» 

обласного Будинку художньої творчості м. Миколаїв 

25. Миколаївська Гурток ліплення «Пластилінова ворона» Будинку 

дитячої творчості Веселинівської селищної ради  

26. Миколаївська Гурток декоративно-ужиткового мистецтва 

«Маленька майстриня» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району м. Миколаїв 

27. Миколаївська Гурток «Бісероплетіння» Новоодеського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості  

Новоодеської районної ради  

28. Одеська Вокальний ансамбль «Долорес» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» 

29. Одеська Хореографічний ансамбль «Серпантин» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Промінь» 

30. Одеська Хоровий колектив «NOVELLUS» Одеської 

національної академії харчових технологій 

31. Одеська Театр танцю «Днєстр» Білгород-Дністровського 

районного центру позашкільної освіти та виховання 

32. Полтавська Гурток кераміки «Обереги» Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді  

Полтавської обласної ради 

33. Полтавська Гурток літератури та публіцистики «Діалог» 

Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної 

ради 

34. Полтавська Хореографічний колектив «Зоряна» Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

ім. Т. Г. Шевченка Полтавської міської ради 

35. Рівненська Вокальний ансамбль «Водограй» Вовковиївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Демидівського району 



 

 

 

36. Харківська Гурток «Кераміка» Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської 

міської ради» 

37. Харківська Гурток естрадного співу «Рута» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 5 

Харківської міської ради» 

38. Харківська Гурток сучасного танцю «Маскарад»  Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 5 

Харківської міської ради» 

39. Харківська Студія декоративного мистецтва «ДеАртіс» 

комунального закладу «Палац дитячої та юнацької 

творчості «Істок» Харківської міської ради» 

40. Херсонська Театральна студія «Маска» Херсонського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Херсонської міської 

ради 

41. Херсонська Хореографічний гурток «Біоритми» Херсонського 

Палацу дитячої та юнацької творчості Херсонської 

міської ради 

42. Черкаська Гурток паперопластики «Сюрприз» Центру дитячої 

та юнацької творчості Смілянської районної ради 

с. Костянтинівка 

43. Черкаська Вокально-інструментальний ансамбль «Акорд» 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Монастирищенської районної ради 

44. Чернігівська Вокальний клас «Натхнення» Комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва 

45. м. Київ Вокальний ансамбль «Намистечко» Центру дитячо-

юнацької творчості Дніпровського району 

46. м. Київ Арт-майстерня «Намалюю щастя» Центру дитячо-

юнацької творчості Дніпровського району 

47. м. Київ Театральна студія «Експромт» Центру позашкільної 

роботи Святошинського району  

48. м. Київ Театр-студія «Грайленд» Центру позашкільної 

роботи Святошинського району 

49. м. Київ Хореографічний ансамбль «Флік-Фляк» Центру 

позашкільної роботи Святошинського району 

50. м. Київ Гурток «Керамічна майстерня: декор» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості 

молоді Дніпровського району 

51. м. Київ Гурток «Художня кераміка» Станції юних техніків – 

Центру науково-технічної творчості молоді 

Дніпровського району 

 

- 



 

 

 

 

4. Творчі колективи, яким підтверджено почесне звання 

«Зразковий художній колектив» 

 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Вінницька Вокальний ансамбль «Домісолька» Тульчинського 

районного будинку дітей та юнацтва Тульчинської 

районної ради 

2. Вінницька Ансамбль бального танцю «Елегія» Тульчинського 

районного будинку дітей та юнацтва Тульчинської 

районної ради 

3. Вінницька Хоровий колектив «Горицвіт» Державного 

навчального закладу «Крижопільський професійний 

будівельний ліцей» 

4. Вінницька Вокальна група дівчат «Вишиванка» Державного 

навчального закладу «Професійний ліцей сфери 

послуг м. Хмільник» 

5. Дніпропетровська Відділ «Школа рукоділля» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної роботи № 1» Дніпровської міської ради 

6. Дніпропетровська Хореографічний дитячий ансамбль «Візерунок» 

Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 78» Дніпровської міської 

ради 

7. Донецька Вокальний ансамбль «Співаночки» Центру дитячої 

та юнацької творчості Торецької міської ради 

8. Донецька Студія декоративно-прикладної творчості «Стиль» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля 

9. Донецька Дизайн-студія «Самородок» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Добропілля 

10. Донецька Ансамбль дитячої естрадної пісні «Крапельки-2000» 

комунального комплексного позашкільного 

навчального закладу «Маріупольський міський 

Палац естетичного виховання» 

11. Донецька Хореографічний ансамбль «Барвінок» комунального 

закладу «Орджонікідзевський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості» м. Маріуполь 

12. Донецька Студія сучасного танцю «Забава» Комунального 

закладу Міського центру позашкільної роботи за 

місцем мешкання міста Маріуполь 

13. Донецька Театр-студія «Откровение» Світлодарського центру 

дитячої та юнацької творчості 



 

 

 

14. Донецька «Чарівний клубочок» Мар’їнського районного 

центру дитячої та юнацької творчості м. Мар’їнка 

15. Житомирська Ансамбль народного танцю «Радість» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичів 

16. Житомирська Ансамбль фольклорного співу «Вінець» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичів 

17. Житомирська Ансамбль сучасного танцю «Шакті» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичів 

18. Житомирська Театр пісні «Краплинки» Центру позашкільної 

освіти ім. О. Разумкова м. Бердичів 

19. Житомирська Ансамбль танцю «Біджиз» Малинського міського 

центру дитячої та юнацької творчості 

20. Запорізька Ансамбль сучасного танцю «Загадка» 

Позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості дітей та юнацтва Олександрівського 

району» Запорізької міської ради 

21. Запорізька Гурток української народної вишивки «Паростки 

мальви» Позашкільного навчального закладу 

«Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

Запорізької міської ради 

22. Івано-Франківська Театр танцю «Фламінго» Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської 

ради 

23. Київська Ансамбль сучасного танцю «Карнавал» 

Баришівського центру позашкільної роботи «Мрія» 

Баришівської районної ради 

24. Київська Фольклорний гурт «Світлиця» Баришівського 

центру позашкільної роботи «Мрія» Баришівської 

районної ради 

25. Київська Хореографічна студія «Л-Стиль» Районного центру 

дитячої та юнацької творчості смт. Іванків 

26. Київська Студія образотворчого мистецтва «Звичайне диво» 

Києво-Святошинського районного Центру творчості 

молоді «Оберіг» Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації 

27. Київська Студія образотворчого мистецтва «Вернісаж» 

Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради 

28. Київська Творче об’єднання «Дивосвіт» Центру позашкільної 

освіти Броварського навчально-виховного 

об’єднання Броварської міської ради 

29. Кіровоградська Хореографічний ансамбль «Надія» комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання – 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 



 

 

 

творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

30. Кіровоградська Драматична студія «Ровесник» Созонівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Кіровоградської районної державної 

адміністрації 

31. Кіровоградська Хореографічний ансамбль «Веснянка» центру 

дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» 

Новоукраїнської міської ради 

32. Кіровоградська Дитячий ансамбль народного танцю «Любисток» 

Івано-Благодатненського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 

районної державної адміністрації 

33. Кіровоградська Дитячий хореографічний ансамбль «Коханочка» 

навчально-виховного комплексу «Олександрійський 

колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради 

34. Кіровоградська Творче об’єднання «М’яка іграшка» 

Новомиргородського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Новомиргородської районної 

ради 

35. Кіровоградська Вокально-інструментальний ансамбль «Барви» 

центру позашкільної освіти «Барви» комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне 

об’єднання» Компаніївської районної ради 

36. Луганська Дитячо-юнацький вокальний ансамбль «Усмішка» 

Сєвєродонецького міського Центру дитячої та 

юнацької творчості 

37. Львівська Студія образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва Радехівської районної школи мистецтв 

38. Львівська Дитячий ансамбль танцю «Квітанок» Радехівської 

районної школи мистецтв 

39. Львівська Дитячий хор «Оберіг» Будинку дитячої та юнацької 

творчості м. Винники 

40. Львівська Ансамбль народного танцю «Дивоцвіт» Сокальської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Сокальської районної ради 

41. Львівська Ансамбль сучасного танцю «FREE DANCE» 

Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Дрогобицької міської ради 

42. Миколаївська Фольклорний гурток «Калинонька» Врадіївського 

будинку дитячої творчості 



 

 

 

43. Миколаївська Ансамбль танцю «Щасливе дитинство» обласного 

Будинку художньої творчості м. Миколаїв 

44. Одеська Дитячий вокальний ансамбль «Пальміра» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Самоцвіт» 

45. Одеська Хореографічний колектив «Ритм енд блюз» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Моряна» 

46. Одеська Оперна студія Одеської гімназії № 4 Одеської 

міської ради 

47. Одеська Хореографічний колектив «Селена» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Еврика» 

48. Одеська Студія образотворчого мистецтва «Відображення» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Еврика» 

49. Одеська Ансамбль танцю «Непосиди» комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» 

50. Одеська Хореографічний колектив «Діти планети» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Еврика» 

51. Одеська Студія хореографічних мініатюр «Радість» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Чорноморської 

міської ради 

52. Одеська Ансамбль танцю «Натхнення» Болградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

Болградської районної ради 

53. Одеська Дитячий естрадний театр «Жар-птиця» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Чорноморської 

міської ради 

54. Одеська Вокальна студія «Камертон» комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» 

55. Одеська Музично-драматична студія «Теремок» 

комунального закладу «Міський Центр дитячої 

творчості» м. Білгород-Дністровський 

56. Одеська Ансамбль народного танцю «Барвінок» 

комунального закладу «Міський Центр дитячої 

творчості» м. Білгород-Дністровський 



 

 

 

57. Одеська Студія образотворчого мистецтва «Чарівна палітра» 

комунального закладу «Міський Центр дитячої 

творчості» м. Білгород-Дністровський 

58. Одеська Хоровий колектив «Ластівка» комунального закладу 

«Міський Центр дитячої творчості» м. Білгород-

Дністровський 

59. Полтавська Творча майстерня народного декоративно-

ужиткового мистецтва «Барвінок» Карлівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

60. Рівненська Ансамбль естрадно-спортивного танцю «Грація» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

61. Рівненська Ансамбль спортивного танцю «Ритм» Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді 

62. Рівненська Ансамбль естрадної пісні «Вітамін» Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді 

63. Рівненська Дитячий хор «Віват, музико!» Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді 

64. Рівненська Драматична студія «Фантазія» Будинку дітей та 

молоді Дубенської міської ради 

65. Рівненська Лялькова студія «Сонечко» Будинку дітей та молоді 

Дубенської міської ради 

66. Рівненська Художньо-прикладна студія «Веселка» Будинку 

дітей та молоді Дубенської міської ради 

67. Рівненська Хореографічна студія «Фієста» Сарненського 

районного ліцею «Лідер» Сарненської районної ради 

68. Рівненська Капела бандуристів «Нащадки» Комунального 

закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Рівненський обласний ліцей» Рівненської обласної 

ради 

69. Рівненська Хор «Камертон» Рокитнівського навчально-

виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія» 

Рокитнівської районної ради 

70. Рівненська Хор «Райдуга» Рівненської загальноосвітньої школи 

I-ІІІ ступенів № 23 Рівненської міської ради 

71. Рівненська Студія декоративно-ужиткового мистецтва 

Рівненської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів 

№ 23 Рівненської міської ради 

72. Рівненська Фольклорний ансамбль «Журавлина» Рівненської 

загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів № 23 

Рівненської міської ради 

73. Рівненська Ансамбль народного танцю «Барвінок» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей 

та юнацтва Здолбунівської районної ради 



 

 

 

74. Рівненська Театр-студія «Не плач!» Здолбунівського районного 

центру творчості дітей та юнацтва Здолбунівської 

районної ради 

75. Рівненська Ансамбль української пісні «Пролісок» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей 

та юнацтва Здолбунівської районної ради 

76. Рівненська Студія естрадного співу «Юність» Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва 

Здолбунівської районної ради 

77. Рівненська Ансамбль спортивного бального танцю «Ритм» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей 

та юнацтва Здолбунівської районної ради 

78. Рівненська Хор молодших класів «Зернятка» Рівненської 

гімназії «Гармонія» Рівненської міської ради 

79. Рівненська Театральний колектив «Паноптикум» 

Володимирецького районного колегіуму 

80. Рівненська Вокально-інструментальний ансамбль «Ровесники» 

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 9 Рівненської міської ради 

81. Рівненська Ансамбль української народної пісні «Калинонька» 

Державного навчального закладу «Рівненське вище 

професійне училище ресторанного сервісу і 

торгівлі» 

82. Сумська Вокальна студія «Чарівний ключик» комунального 

закладу Ямпільського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Ямпільської районної ради 

83. Сумська Творче об’єднання «Паперова пластика» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 

84. Сумська Творче об’єднання «Вишиванка» комунального 

позашкільного навчального закладу «Охтирський 

міський центр позашкільної освіти – Мала академія 

наук учнівської молоді» 

85. Сумська Студія образотворчого мистецтва «Гармонія» 

Конотопського центру дитячо-юнацької творчості 

Конотопської міської ради 

86. Сумська Дитяча художня галерея «Натхнення» 

Конотопського центру дитячо-юнацької творчості 

Конотопської міської ради 

87. Тернопільська Ансамбль танцю «Лелеки» Тернопільської 

спеціалізованої школи І-Ш ступенів № 7 з 

поглибленим вивченням іноземних мов  

Тернопільської міської ради 



 

 

 

88. Тернопільська Ансамбль танцю «Пролісок» Чортківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

Чортківської міської ради 

89. Тернопільська Ансамбль танцю «Ольвія» Лановецького районного 

комунального будинку дитячої та юнацької 

творчості 

90. Харківська Циркова студія «Непоседы» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради» 

91. Харківська 

 

Музично-драматичний театр «Колібрі» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості № 4 Харківської міської ради» 

92. Харківська Колектив естрадного танцю «Конфетті» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості № 4 Харківської міської ради» 

93. Херсонська Хореографічний ансамбль «Барвограй» Каховського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

спеціалізована школа I ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов» Каховської міської ради 

94. Херсонська Оркестр народних інструментів Херсонського 

Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської 

ради 

95. Херсонська Театр естрадної пісні «Тік-так» Херсонського 

Палацу дитячої та юнацької творчості Херсонської 

міської ради 

96. Херсонська Студія декоративно-прикладного мистецтва 

«Барвінок» Олешківського центру дитячої та 

юнацької творчості 

97. Херсонська Театральний гурток «Посмішка» Будинку дитячої 

творчості Новокаховської міської ради 

98. Хмельницька Студія співу «Барвограй» Волочиського навчально-

виховного комплексу у складі середньої 

загальноосвітньої школи I ступеня та гімназії  

Волочиської міської ради 

99. Хмельницька Гурток образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва «Народна художня творчість» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва 

100. Черкаська Ансамбль сучасного та спортивного танцю «Ірбіс» 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 

Черкаської міської ради 

101. Черкаська Гурток декоративно-прикладного мистецтва 

«Вернісаж» позашкільного навчального закладу 

«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської 

міської ради  



 

 

 

102. Черкаська Хореографічний колектив «Веселка» Канівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Канівської міської ради 

103. Черкаська Ансамбль бального танцю «Ерідан» міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умань 

104. Черкаська Гурток бісероплетіння «Робота з бісером» міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умань 

105. Черкаська Студія образотворчого мистецтва міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Умань 

106. Черкаська Вокальний ансамбль «Зорепад» Золотоніського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Золотоніської районної ради 

107. Черкаська Літературна студія «Вікторія» Золотоніського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Золотоніської районної ради 

108. Черкаська Колектив вокального класу Христинівської школи 

мистецтв – навчально-виховного позашкільного 

закладу 

109. Черкаська Літературна студія «Зернятко» Христинівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Христинівської районної ради 

110. Черкаська Гурток декоративно-прикладного мистецтва 

«Берегиня» Центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської районної ради 

111. Черкаська Дитячий театр «Мікс» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради 

112. Чернівецька Вокальний гурток «Промінь» комунальної 

організації (установи, закладу) Новодністровського 

Будинку дитячої творчості 

113. Чернігівська Колектив декоративно-ужиткового мистецтва 

«Вітрила творчості» Сновського центру дитячої та 

юнацької творчості Сновської міської ради   

114. м. Київ Вокальний ансамбль «Весняночка» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Голосіївського району 

115. м. Київ Спортивно-хореографічний ансамбль «Школа 

Філімонових «ЛІА» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Голосіївського району 

116. м. Київ Ансамбль сучасного естрадного танцю «Gracia-

Dance» Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району 

117. м. Київ Гурток декоративного живопису «Яйце-райце» 

Дитячо-юнацького центру Дарницького району 

118. м. Київ Гурток «Петриківський розпис» Дитячо-юнацького 

центру Дарницького району 



 

 

 

119. м. Київ Гурток «Образотворче мистецтво» Дитячо-

юнацького центру Дарницького району 

120. м. Київ Хореографічний ансамбль «ВеснАдія» 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 246 м. Києва 

з поглибленим вивченням англійської мови 

121. м. Київ Вокальний ансамбль «Співаночка» Будинку дитячої 

творчості Подільського району 

122. м. Київ Дитячий ансамбль народного та естрадного танцю 

«Любавушка» Молодіжного туристичного клубу 

Святошинського району 

123. м. Київ Театр пісні «Ладоньки» Центру позашкільної роботи 

Святошинського району 

124. м. Київ Ансамбль естрадно-спортивного танцю «Крок» 

Палацу дитячої та юнацької творчості 

Солом’янського району 

125. м. Київ Етнографічно-історичний гурток «Самбатас» 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Солом’янського району 

 

5. Творчі колективи, яких позбавлено почесних звань 

«Зразковий художній колектив», «Народний художній колектив» 

як таких, що перестали існувати у навчальних закладах системи 

Міністерства освіти і науки України 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Донецька Студія «Бісер» Центру дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради 

2. Донецька Гурток «В’язання» Центру дитячої та юнацької 

творчості Костянтинівської міської ради 

3. Луганська Духовий оркестр Сєвєродонецького міського Центру 

дитячої та юнацької творчості 

4. Київська Танцювальна студія «Бон Вояж» Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини» 

5. Сумська Хореографічний колектив «Арт-стайл» 

Конотопської дитячої школи мистецтв Конотопської 

міської ради 

6. м. Київ Гурток «Конструювання іграшки» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості 

молоді Дніпровського району 
 

 

 

 


