
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

12. 01. 2018                      м. Київ            № 01 – 06 

 

 

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 2018рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 № 12 Українським 

державним центром позашкільної освіти спільно з Центром творчості дітей та 

юнацтва Галичини з 10 по 12 січня 2018 року було проведено Всеукраїнський 

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

Участь у конкурсі взяли 1000 учасників (100 творчих колективів) з 

Волинської, Рівненської, Хмельницької, Запорізької, Донецької, Херсонської, 

Миколаївської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Закарпатської, 

Чернігівської, Сумської, Вінницької, Черкаської, Одеської областей та 

Республіки Польща. 

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» 

I вікова категорія: 

І місце 

Зразковий вокальний ансамбль «Паросток» Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості Волинської області, керівник - Сидоренко Н.; 
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Ансамбль «Калиновий цвіт» Демидівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Демидівської 

районної ради Рівненської області, керівник - Карпюк О.В.. 

Змішана вікова категорія: 

І місце 

Драматичний гурток «Династія» Пустомитівського районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - Катеринчик О.М.; 

Фольклорний гурт «Зоряниця» Рогатинської районної школи естетичного 

виховання Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, керівники - 

Крупка О.Б, Горинь Л.М., Грицишин Н., Луцак С.Б., Сметана Р.І.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Heartbeat», «Театральна 

школа» Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, керівники 

- Ахмедов М.А., Петренко Г.М.. 

ІІІ місце 

Ансамбль «Світанок» Козелецької дитячої музичної школи Чернігівської 

області, керівник - Крафт О.А.. 

Номінація  

«Вокальні ансамблі, троїсті музики  

та окремі виконавці у жанрі народної музики» 

ІІ вікова категорія: 

І місце 

«Народний художній колектив» «Heartbeat», вокальну студію «Арго» 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, керівник - 

Петренко Г.М.. 

ІІІ вікова категорія: 

І місце 

Народний ансамбль «Древо» Центру дитячої та юнацької творчості              

м. Зо́лочів Львівської області, керівник - Чепелюк О.Б.. 

Змішана вікова категорія: 

І місце 

«Народний художній колектив» «Heartbeat», вокальну студію «Коляда» 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, керівник - 

Петренко Г.М.; 

вокальний ансамбль «LO CANTO» Намисловського загальноосвітнього 

ліцею (Республіка Польща), керівник - Кшиштоф Одой. 

Номінація  

«Солісти в жанрі народного танцю» 

ІІ місце 

Чорну Юлію, солістку Дем`янівської загальноосвітньої школи 

Мангушського району Донецької області, керівник - Бойченко Л.І.. 

Номінація  

«Колективи народного танцю» 

І вікова категорія: 

ІІ місце 
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Зразковий дитячий театр танцю «Фантазія» дитячої школи мистецтв            

м. Волочиськ Хмельницької області, керівник - Кращук З.К.; 

Народний ансамбль українського танцю «Дана» Палацу культури                 

м. Чорноморськ Одеської області, керівники - Іванова Н., Курочкіна С.. 

ІІ вікова категорія: 

І місце 

Зразковий ансамбль народного танцю «Роси світанку» середньої 

загальноосвітньої школи №84 Сихівського району міста Львова, керівник - 

Бугрин Ю.; 

Народний художній колектив України хореографічний ансамбль «Росинка» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, керівник - 

Заслужений працівник культури України, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ 

ступеня Чайковська Г.. 

ІІ місце 

Зразковий хореографічний колектив «Сузір’я» Мукачівського Центру 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Ткач О.Д.; 

Танцювальний колектив «Флекс» Нововолинського Палацу культури 

Волинської області, керівник - Галичук О.А.. 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Барвограй» 

Генічеського районного Палацу творчості дітей та юнацтва Генічеської 

районної ради Херсонської області, керівник - Челебієв Ісмет Сеїт –

Ібрагімович; 

хореографічний гурток «Самоцвіти» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Сукач 

О.О.. 

ІІІ вікова категорія: 

І місце 

театр танцю «Ескада» 58-го будинку офіцерів м. Львів, керівник – 

Бондарчук Н.. 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Барвограй» 

Генічеського районного Палацу творчості дітей та юнацтва Генічеської 

районної ради Херсонської області, керівник - Челебієв Ісмет Сеїт –

Ібрагімович; 

«Народний художній колектив»сучасного танцю «Візаві» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Дружківка Донецької області, керівник - Беззуба Н.Ю.. 

Змішана вікова категорія: 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» народного танцю «Чарівний чобіток» 

Комунального закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради, керівник - Пожидаєва 

С.І.; 



4 

 

зразковий хореографічний колектив «Сузір’я» Мукачівського Центру 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, керівник - Ткач О.Д.. 

ІІІ місце 

дитячий самодіяльний зразковий ансамбль танцю «Світанок» Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15, керівник - Слободянюк С.М.. 

Номінація  

«Вокально-хореографічні колективи» 

Змішана вікова категорія: 

І місце 

Зразковий вокальний ансамбль «Багаття» та дитячий ансамбль танцю 

«Струмочок» Червоноградської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №8 

Львівської області, керівники - Коломієць Л.В., Воробйова Ю.П.. 

Номінація  

«Солісти сучасного напрямку танцювального мистецтва» 

ІІ вікова категорія: 

ІІ місце 

Старцеву Дар’ю, солістку Центру дитячої та  юнацької  творчості                

м. Дружківка  Донецької області. керівник - Беззуба Н. Ю.. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Синельникову Анастасію, солістку Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Дружківка Донецької області, керівник - Беззуба Н. Ю.. 

Номінація  

«Колективи сучасного напрямку 

танцювального мистецтва» 

І вікова категорія: 

І місце 

колектив сучасного та естрадного танцю «Гармонія» м. Львів, керівник -

Танасюк Н.. 

ІІ місце 

ансамбль естрадно-спортивного танцю «ЕОС» Вінницького міського палацу 

дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної, керівник - Боднар В.Ф.; 

зразковий художній танцювальний гурт «Арабеск» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Буєва О.В.; 

народний колектив сучасного танцю «Браво» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Дружківка Донецької області, керівник - Петрова Т.В.; 

хореографічний ансамбль «Натхнення» Костопільського будинку школярів 

та юнацтва Рівненської області, керівник - Ясенчук І..  

ІІІ місце 

дитячий самодіяльний зразковий ансамбль танцю «Світанок» Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15, керівник - Слободянюк С.М.. 

ІІ вікова категорія: 

І місце 
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зразковий ансамбль естрадного танцю «Добрий настрій» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Франківського району м. Львів, керівник - Свєтліца В.; 

ІІ місце 

народний колектив сучасного танцю «Браво» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Дружківка Донецької області, керівник - Петрова Т.В.. 

ІІІ вікова категорія: 

І місце 

народний художній  колектив «Галичанки» м. Львів,  керівник -     

Курганська Г.. 

ІІ місце 

народний художній колектив України хореографічний ансамбль «Росинка» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, керівник - 

Заслужений працівник культури України, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ 

ступеня Чайковська Г.; 

студію сучасної хореографії «Гармонія DANCE» Лівобережного будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Маріуполь Донецької області, керівник - 

Блинська І. А.. 

Змішана вікова категорія: 

І місце 

членів ГО ЦЕНАТ м. Львів, керівники - Холова В., Холов Т.; 

танцювальний колектив «Флекс» Нововолинського Палацу культури 

Волинської області, керівник - Галичук О. А.. 

Номінація 

«Бальна хореографія» 

І вікова категорія: 

ІІІ місце 

зразковий ансамбль спортивного бального танцю «Ритм» Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, керівник - Буздиган Н.М.. 

ІІ вікова категорія: 

І місце 

зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» позашкільного навчального 

закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник 

- Грищук Л.С.. 

ІІ місце 

зразковий ансамбль спортивного бального танцю «Ритм» Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, керівник - Буздиган Н.М.. 

ІІІ вікова категорія: 

І місце 

народний ансамбль бального танцю «Оксамит» Народного дому ім..Івана 

Франка м. Дрогобич Львівської області, керівник - Калічак Л.; 
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зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» позашкільного навчального 

закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник 

- Грищук Л.С.. 

ІІ місце 

дитячий спортивно-танцювальний клуб «Твіст» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Журавський С.О.. 

Номінація 

«Вокальні ансамблі та солісти 

з різних напрямків сучасної музики» 

І вікова категорія (солісти): 

І місце 

Христину Шевчук, вихованку Львівської школи мистецтв №10, керівник –. 

Андрухів Л.. 

ІІ місце 

Хрустінську Марію, вихованку позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна В.А.;  

Мітрана Романа, вихованця зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Сидоренко Н.. 

ІІІ місце 

Кульбако Вікторію, вихованку Козелецької дитячої музичної школи 

Чернігівської області, керівник - Крафт О.А.; 

Пономарьову Анастасію, вихованку Козелецької дитячої музичної школи 

Чернігівської області, керівник - Крафт О.А.; 

Іванець Анну, вихованку Козелецької дитячої музичної школи Чернігівської 

області, керівник - Петренко Л.І.. 

ІІ місце 

Байнову Єву, вихованку Козелецької дитячої музичної школи Чернігівської 

області, керівник - Петренко Л.І..  

ІІІ місце 

Мацуй Ярину, вихованку Рогатинської районної школи естетичного 

виховання Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, керівник - 

Луцак С.Б.; 

Воєводу Олега, вихованця Рогатинської районної школи естетичного 

виховання Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, керівник - 

Луцак С.Б.; 

Шиян Вікторію, вихованку обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Доленко Л.О.; 

Книш Анастасію, вихованку Козелецької дитячої музичної школи 

Чернігівської області, керівник - Петренко Л.І.; 

Костенко Поліну, вихованку вокально-інструментального колективу 

«Джем» Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка Донецької області, 

керівник - Гайдук Л. Г.; 
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Іващенко Ксенію, вихованку народного вокального колективу «Червона 

калина» Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка Донецької області, 

керівники - Ланевська В.Є., Корешкова А.В.; 

Сидоренка Сергія, вихованця зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Сидоренко Н.; 

Хортік Олександру, вихованку Мангуської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 смт. Мангуш Мангушського району Донецької області, керівники - 

Шинкар Л. О., Шиян О.В.; 

Зубкович Дарину, вихованку зразкового гуртка вокально-естрадного співу 

Нововолинського Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Кравчук І.В.; 

Карпевич Любов, вихованку зразкового гуртка вокально-естрадного співу 

Нововолинського Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Кравчук І.В..  

ІІ вікова категорія: 

І місце 

Горбяк Діану, вихованку Рава-Руської дитячої музичної школи Львівської 

області, керівник - Венедіктова В.Ю.; 

Новака Назара, вихованця позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна В.А.; 

Шкребій Діану, вихованку позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна В.А.. 

ІІ місце 

Мужилко Людмилу, вихованку Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, керівник - Бортнічук С.С.; 

Коваленко Марину, вихованку позашкільного навчального закладу Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна В.А.; 

Ковальську Анастасію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, керівник - Ремська Д.С.;  

Ревич Олександру, вихованку зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Сидоренко Н.; 

Гніду Анастасію, вихованку Козелецької дитячої музичної школи 

Чернігівської області, керівник - Крафт О.А.. 

ІІІ місце 

Гордієнко Анастасію, вихованку Волинського державного центру 

естетичного виховання м. Луцьк, керівник - Бортнічук С.С.; 

Шарко Анастасію, вихованку зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Сидоренко Н.; 

Сімонову Юліану, вихованку зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Сидоренко Н.; 
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Жеребцову Юлію, вихованку Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості, керівник - Юрченко Л.В.; 

Янцену Дар’ю, вихованку Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості, керівник - Юрченко Л.В.; 

Аніпченко Аліну, вихованку Стародубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Мангушської ради Донецької області, керівник - Зарудна Г.В.; 

Красозову Альону, вихованку Мангуської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 смт. Мангуш Мангушського району Донецької області, керівники - 

Чеміс К.П., Шиян О.В.; 

Кузьміча Романа, вихованця зразкового гуртка вокально-естрадного співу 

Нововолинського Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Кравчук І.В.;  

Сіволобову Уляну, вихованку народного вокального колективу 

«Ельдорадо» Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка Донецької 

області. 

ІІІ вікова категорія: 

І місце 

Мар’юк Крістіну, вихованку Ківерцівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, керівник - Людвік Т.Г.. 

ІІ місце 

Сторожук Ольгу, вихованку обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Доленко Л.О.; 

Якоб`юк Олену, вихованку зразкового гуртка вокально-естрадного співу 

Нововолинського Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Кравчук І.В.; 

Наумович Наталію, вихованку Березнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Березнівського району Рівненської області, керівник-Жабчик П.Ф.. 

ІІІ місце 

Кусик Марину, вихованку зразкового гуртка вокально-естрадного співу 

Нововолинського Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Кравчук І.В.; 

Рудь Лоліту, вихованку народного художнього колективу студії вокального 

мистецтва «Антарес» Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької 

творчості, керівник - Дороганич А.С.; 

Кричфалуші Альону, вихованку Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості, керівник - Юрченко Л.В.; 

Богданова Ернеста, вихованця Нововолинського міського Палацу культури 

Волинської області, керівник - Плясун Н.В.. 

 

І вікова категорія (вокальні ансамблі): 

І місце 

народний театр пісні «Криниченька» позашкільного навчального закладу 

Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна 

В.А.; 
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Гнатяка Андрія, Книш Аліну, вихованців навчально-виховного комплексу 

«Середня загальноосвітня школа-гімназія» м. Перемишлян Львівської області, 

керівник - Андрусишин М.С.. 

ІІ місце 

дует «Няшки» вокально-естрадної студії «Джем» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Дружківка Донецької області, керівник - Гайдук Л.Г..  

ІІІ місце 

дует «Сузір’я» (Шиян В.,.Улиско Т.), вихованців Обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник - Доленко Л.О.; 

вихованців молодшої групи зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Сидоренко Н.; 

дует «Сузір’я» (Філіпских А., Лебедева М.), вихованців Обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник - Доленко Л.О.. 

ІІ вікова категорія: 

І місце 

народний художній колектив «Перлинки Поділля» Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва, керівник - Ремська Д.С.;  

зразковий вокальний ансамбль «Лорелей» Рівненського районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Рівненського району Рівненської області, 

керівник - Биць Л.П..  

ІІ місце 

народний художній колектив «Перлинки Поділля» Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва, керівник - Ремська Д.С.; 

Долгову Юлю, Дзюбу Марину, вихованок Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва, керівник - Ремська Д.С.; 

вокальний ансамбль естрадної пісні «Сузір’я» Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості, керівник - Юрченко Л.В.; 

вокальний ансамбль «OCEAN» Дем`янівської загальноосвітньої школи 

Мангушського району Донецької області, керівник - Ткаченко Н.А.; 

Хахулу Юлію, солістку інструментального ансамблю «Знахідка» 

Нововолинського Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівники - Зубкович В.М., Гричанюк Л.П.. 

ІІІ місце 

зразковий вокальний ансамбль «Паросток» Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості Волинської області, керівник - Сидоренко Н.; 

вихованці старшої групи зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, 

керівник - Сидоренко Н.. 

Змішана вікова категорія: 

І місце 

ансамбль «Ля» народної вокальної студії Вікторії Кирилюк Жовківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Львівської області, керівник - 

відмінник освіти України Кирилюк В.. 
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ІІ місце 

«Народний художній колектив» студія естрадного співу «Сузір’я» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

- Доленко Л.О.; 

квінтет «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник - Доленко Л.О.. 

ІІІ місце 

вокальний колектив «Каскад» Комунального закладу Сумської обласної 

ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

керівник - Моря Ю.В.. 

 

Номінація 

«Вокальні ансамблі, індивідуальні виконавці (солісти)  

у жанрі класичної музики» 

номінація «Читці» 

І вікова категорія: 

І місце 

Долішну Діану, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району м. Львів, керівники - Потапова О.І.,Савельєва Л.І.. 

ІІ місце 

Шаповал Вероніку, вихованку комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Високопільської районної ради Херсонської області, 

керівник - Чумна О.В.. 

ІІ вікова категорія:  

І місце 

Бутяєву Лію, вихованку комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Високопільської районної ради Херсонської області, керівник - 

Чумна О.В..  

ІІ місце 

Нечай Богдану, вихованку театрального гуртка «Міраж» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області, керівник - 

Симоненко С.І.. 

ІІІ місце 

Давиденко Анастасію, вихованку комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Високопільської районної ради Херсонської області, 

керівник - Чумна О.В.. 

ІІІ вікова категорія: 

І місце 

Кочергіну Інну, вихованку Шепетівського міського Центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Гуменюк Н.В.. 

ІІ місце 

Дегодюк Віру, вихованку Шепетівського міського Центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Балагур Ж.А.. 
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2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – 

Педоренко О.В.. 

 

 

Т.в.о.директора                                                                                     І.Є. Левіна 

 

 


