
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

від 30.10.2016 р.              м. Київ                                                   № 10-11 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-конкурсу 

народної хореографії «Натхнення Хортиці» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016р. 

№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015 р. № 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік» з 

28 до 30 жовтня ц. р. у місті Запоріжжі Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно з міським Палацом дитячої та юнацької творчості 

м. Запоріжжя було проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс 

народної хореографії «Натхнення Хортиці» (далі – Фестиваль). 

Участь у заході взяли 380 учасників (13 хореографічних колективів) з 

шести регіонів України, а саме: Донецької, Житомирської, Запорізької, 

Кіровоградської, Рівненської, Хмельницької областей. 

Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі 

рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти (відповідних ступенів): 

 

 

Дипломом Гран-прі: 

 

Ансамбль народного танцю «Вербонька» Рівненського районного 

будинку культури (с. Зоря, Рівненський р-н, Рівненська обл.), керівник Б.Бунь; 

 

 

 



І вікова категорія (номінація «Хореографічні колективи»): 

 

І місце – ансамбль народного танцю «Вихиляс» Центру дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району (м. Запоріжжя), керівник 

Г.В.Пелішок, педагог С.А.Ряховська; 

  

 

ІІ місце – вокально-хореографічну студію «Чайка» міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості (м. Запоріжжя), художній керівник 

Ю.В.Трубчанінов, педагог А.І. Тимохіна. 

 

ІІ вікова категорія (номінація «Хореографічні колективи»): 

 

І місце – хореографічний ансамбль «Росинка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості» (м. Кропивницький), керівник Г.Є.Чайковська; 

ІІ місце – ансамбль народного танцю «Дружба» Центру творчості дітей та 

юнацтва Олександрівського району (м. Запоріжжя), керівник В.С.Оленяк; 

ІІ місце – ансамбль танцю «Усмішка» Білозерського освітньо-

культурного центру Добропільської міської ради (м. Білозерське, Донецька 

обл.), керівники О.Голік, І.Голік; 

ІІ місце – ансамбль народного танцю «Вихиляс» Центру дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району (м. Запоріжжя), керівник 

Г.В.Пелішок, педагог С.В.Новосьолова; 

ІІ місце – вокально-хореографічну студію «Чайка» міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості (м. Запоріжжя), художній керівник 

Ю.В.Трубчанінов, педагог А.І.Тимохіна; 

ІІІ місце – хореографічний ансамбль «Сонечко» Центру дитячо-юнацької 

творчості імені Євгенії Максимівни Руднєвої (м. Бердянськ, Запорізька обл.), 

керівник О.Г.Яцко; 

За участь – ансамбль танцю «Едельвейс» Центру дитячої та юнацької 

творчості (м. Херсон), керівник С.В.Якуба; 

За участь – хореографічний колектив «Живчики» (смт Каланчак, 

Херсонська обл.), керівник О.В.Шиян. 

 

ІІІ вікова категорія (номінація «Хореографічні колективи»): 

 

І місце – ансамбль танцю «Козацькі джури» ЗОШ № 18 ім. В.Чорновола 

(м. Хмельницький), керівник К.Ф.Загурський; 

ІІ місце – хореографічну студію «Весняночка» міського Палацу дитячої 

та юнацької творчості (м. Запоріжжя), художній керівник Н.І.Воронцова, 

педагог О.С.Скрипченко; 

ІІІ місце – ансамбль народного танцю «Вихиляс» Центру дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району (м. Запоріжжя), керівник 

Г.В.Пелішок; 



За участь – ансамбль народного танцю «Радість» Центру позашкільної 

освіти ім. О.Разумкова (м. Бердичів, Житомирська обл.), керівник О.Ризванюк. 

ІІ вікова категорія (номінація «Вокально-хореографічні колективи»); 

 

І місце – вокально-хореографічна студія «Чайка» міського Палацу дитячої 

та юнацької творчості (м. Запоріжжя), художній керівник Ю.В.Трубчанінов. 

 

 

Номінація «Ансамбль національного танцю»: 

 

ІІ місце – ансамбль грузинського танцю «Імеді» Центру творчості дітей та 

юнацтва Олександрівського району (м. Запоріжжя), керівник М.Б.Чахвашвілі. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Педоренко О.В. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура  

 


