
 
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

від 13.06.2016 р.              м. Київ                             № 06-10 

 

 

Про підсумки  проведення Всеукраїнського   

фестивалю дитячої художньої творчості 

«Єдина родина» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016  

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

25.12.2015 № 1360»  з 10 до 19 червня цього року у місті Очаків Миколаївської 

області Українським державним центром позашкільної освіти спільно з 

обласним Будинком художньої творчості проведено Всеукраїнський фестиваль 

дитячої художньої творчості «Єдина родина». Учасниками фестивалю-

конкурсу стали близько  1000 юних вихованців позашкільних навчальних 

закладів з Миколаївської, Сумської, Вінницької, Волинської, Донецької,  

Рівненської, Кіровоградської, Харківської, Запорізької, Житомирської та 

Хмельницької областей.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів переможців Всеукраїнського фестивалю дитячої 

художньої творчості «Єдина родина»: 

 

Номінація «Естрадний вокал, сольний спів» 

перша молодша вікова категорія 

 

І місце – Костирко Софію, вихованку «Народного художнього колективу» 

студії естрадного вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 



ІІ місце – Шиян Вікторію, вихованку «Народного художнього колективу» 

студії естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник Доленко Людмила Олександрівна; 

ІІІ місце –  Чесних Вероніку, вихованку вокальної студії «Домісолька» 

Палацу творчості учнів м. Миколаєва, керівник Вітовець Олена Миколаївна; 

за участь –  Баршак Вікторію, вихованку вокальної студії «Домісолька» 

Палацу творчості учнів м. Миколаєва, керівник Вітовець Олена Миколаївна; 

за участь –  Буянську Марію, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Доленко Людмила 

Олександрівна; 

за участь –  Молдованенко Марію, вихованку  вокальної студії «Аліски» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, 

керівник Лісова Ірина Володимирівна; 

за участь –  Руденко Віолетту, вихованку  вокальної студії «Аліски» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, 

керівник Лісова Ірина Володимирівна; 

за участь –  Чорну Єлізавету, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 

 

Номінація «Естрадний вокал, сольний спів» 

друга молодша вікова категорія 

 

І місце – Коваленко Марину, вихованку Зразкового театру пісні 

«Криниченька» Будинку дитячої творчості м. Нетішин, керівник Темна 

Валентина Анатоліївна; 

ІІ місце – Шкребій Діану, вихованку Зразкового театру пісні 

«Криниченька» Будинку дитячої творчості м. Нетішин, керівник Темна 

Валентина Анатоліївна; 

ІІ місце – Васютенко Ольгу, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Шепелевич Людмила 

Дмитрівна; 

ІІІ місце –  Вітовець Івана, вихованця вокальної студії «Домісолька» 

Палацу творчості учнів м. Миколаєва, керівник Вітовець Олена Миколаївна; 

ІІІ місце –  Гончарук Марію, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 

ІІІ місце –  Сцьольну Дарину, вихованку гуртка духовного співу 

«Щедрик» Горохівського Будинку дитячої та юнацької творчості, керівник 

Гетьманчук Людмила Олександрівна; 

за участь –  Бушу Софію, вихованку «Народного художнього колективу» 

студії естрадного вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 



за участь –  Діську Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» 

студії естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

за участь –  Літвінову Катерину, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Шепелевич Людмила 

Дмитрівна; 

за участь –  Чертенкову Ірину, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Шепелевич Людмила 

Дмитрівна; 

за участь –  Кожу Яну, вихованку вокальної студії «Аліски» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, керівник Лісова 

Ірина Володимирівна; 

за участь –  Сиченко Олександру, вихованку вокальної студії 

«Домісолька» Палацу творчості учнів м. Миколаєва, керівник Вітовець Олена 

Миколаївна; 

за участь –  Скачкова Яна, вихованця «Народного художнього колективу» 

студії естрадного вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 

 

Номінація «Естрадний вокал, сольний спів»   

середня  вікова  категорія 

 

І місце –  Гончарук Катерину, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 

ІІ місце –  Калмикову Ольгу, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Шепелевич Людмила 

Дмитрівна; 

ІІІ місце –  Кротову Ксенію, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Доленко Людмила 

Олександрівна; 

ІІІ місце –  Рудаковську Вікторію, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 

за участь –  Мільніченко Анну, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Шепелевич Людмила 

Дмитрівна; 

за участь –  Піднебеснову Анастасію, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 



за участь –  Сілівон Христину, вихованку музичної школи м. Очакова, 

керівник Шеховцова Лариса Кимівна; 

за участь –  Янюк Андріану, вихованку гуртка духовного співу «Щедрик» 

Горохівського Будинку дитячої та юнацької творчості, керівник Гетьманчук 

Людмила Олександрівна; 

 

Номінація «Естрадний вокал, сольний спів»   

старша  вікова  категорія 

 

ІІ місце –  Матвєєву Альону, вихованку вокального гурту «Співограй» 

Полонського Будинку творчості школярів, керівник Карнафель Олександр 

Васильович; 

ІІІ місце –  Сторожук Ольгу, вихованку «Народного художнього 

колективу» студії естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Доленко Людмила 

Олександрівна; 

 

Номінація «Естрадний вокал, ансамблі»   

перша молодша  вікова  категорія 

 

І місце –  «Народний художній колектив» студію естрадного співу 

«Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Доленко Людмила Олександрівна; 

ІІ місце –  тріо «Народного художнього колективу» студії естрадного 

співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Доленко Людмила Олександрівна; 

за участь –  Вокальну студію «Аліски» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, керівник Лісова Ірина 

Володимирівна; 

за участь –  Баршак Вікторію та Чесних Вероніку, дует вокальної студії 

«Домісолька» Палацу творчості учнів м. Миколаєва, керівник Вітовець Олена 

Миколаївна; 

 

Номінація «Естрадний вокал, ансамблі»   

друга молодша  вікова  категорія 

 

І місце –  вокальний гурт «Кумасі» Шепетівського міського Центру 

дитячої та юнацької творчості, керівник Балагур Жанна Анатоліївна; 

І місце –  «Народний художній колектив» студію естрадного співу 

«Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Доленко Людмила Олександрівна; 

І місце –  гурт «Нова країна» «Зразкового художнього колективу»  

вокального об’єднання «Відлуння» дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району м. Миколаєва, керівник Шевченко Адріана Михайлівна; 



ІІ місце –  квартет «Народного художнього колективу» студії естрадного 

вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. 

Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 

ІІІ місце –  квартет «Народного художнього колективу» студії естрадного 

співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Доленко Людмила Олександрівна; 

за участь –  «Народний художній колектив» студію естрадного співу 

«Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

за участь –  вокальну студію «Аліски» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, керівник Лісова Ірина 

Володимирівна; 

за участь –  вокальний ансамбль «Зоряни» музичної школи м. Очакова, 

керівник Чорна Анастасія Анатоліївна; 

за участь –  гурт «Нащадки» «Зразкового художнього колективу»  

вокального об’єднання «Відлуння» дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району м. Миколаєва, керівник Шевченко Антоніна Михайлівна; 

за участь –  Тріо вокальної студії «Домісолька» Палацу творчості учнів м. 

Миколаєва, керівник Вітовець Олена Миколаївна; 

за участь –  дует «Ян + Софія» «Народного художнього колективу» студії 

естрадного вокалу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 

  

Номінація «Естрадний вокал, ансамблі»   

середня  вікова  категорія 

 

І місце –  вокальний гурт «Співограй» Полонського Будинку творчості 

школярів, керівник Карнафель Олександр Васильович; 

І місце –  гурт «Щебетушки» «Зразкового художнього колективу» 

вокального об’єднання «Відлуння» дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району м. Миколаєва, керівник Шевченко Антоніна Михайлівна; 

ІІІ місце –  Сапронову Марію та Коксьонок Карину, дует «Народного 

художнього колективу» студії естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Шепелевич 

Людмила Дмитрівна; 

 

Номінація «Естрадний вокал, хори» 

 

І місце –  «Народний художній колектив» студію естрадного співу 

«Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

 

Номінація «Читці-декламатори»  

перша молодша вікова категорія 

 



І місце – Остапенко Тетяну, вихованку «Зразкового художнього 

колективу» драматичного гуртка «Atoms» Дитячо-юнацького Центру 

національного відродження, м. Первомайську, керівник Гаврилюк Тетяна 

Пилипівна; 

ІІ місце – не визначено; 

ІІІ місце - не визначено; 

За участь - Кузьменко Лізу, вихованку колективу «Браво» дитячого 

Центру позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва, керівник 

Хрипко Ірина Володимирівна. 

 

Номінація «Читці-декламатори»  

друга молодша вікова категорія 

 

І місце – Сцьольну Дарину, вихованку гуртка «Декламаторство» Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Горохів Волинської області, керівник 

Гетьманчук Людмила Олександрівна; 

ІІ місце – Радчук Максима, вихованця гуртка «Живе слово» Майданської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської 

області, керівник Солонько Руслана Петрівна; 

ІІІ місце - Колесніченко Єлизавету, вихованку «Зразкового художнього 

колективу» драматичного гуртка «Atoms» Дитячо-юнацького Центру 

національного відродження, м. Первомайську, керівник Гаврилюк Тетяна 

Пилипівна; 

за участь - Балагур Олександру, вихованку театрального гуртка 

Шепетівського ЦДЮТ м. Шепетівка Хмельницької області, керівник Гуменюк 

Наталія Володимирівна. 

 

Номінація «Читці-декламатори»  

середня вікова категорія 

 

І місце – Свистун Яну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

драматичного гуртка «Atoms» Дитячо-юнацького Центру національного 

відродження, м. Первомайську, керівник Гаврилюк Тетяна Пилипівна; 

ІІ місце – Колектив «Бенефіс» дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району м. Миколаєва, керівник Паніна Ольга Андріївна; 

ІІІ місце – не визначено. 

 

Номінація «Народно-інструментальний жанр, оркестри» 

 

І місце – «Народний художній колектив» оркестр народних інструментів 

«Барвистий передзвін» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського 

району м. Миколаєва, керівники Шевченко Ю.А.,  Слятіна І.О.; 

І місце – оркестр народних інструментів «Дивоцвіт» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва,  керівник Сироєжко О.В.; 



ІІ місце – «Народний художній колектив» оркестр народних інструментів 

Палацу творчості   учнів  м. Миколаєва,   керівник   Близниченко І. В., диригент 

Гончарук С.В.; 

ІІ місце – Зразковий оркестр народних інструментів «Колорит» Палацу 

культури «Енергетик» Южноукраїнської атомної станції, керівник Пилипова 

О.С.; 

ІІІ місце –  не визначено; 

 

Номінація «Народно-інструментальний жанр, ансамблі» 

 

І місце – ансамбль ложкарів «Озорники» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Добропілля Донецької області, керівник Сердюк К.Л.; 

І місце – ансамбль гітаристів Дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району м. Миколаєва, керівник Купріков О.В.; 

 ІІ місце –  ансамбль «Веселі ложкарі» «Народного художнього 

колективу» оркестру народних інструментів Палацу творчості учнів  

м.Миколаєва,   керівник   Близниченко І. В.; 

ІІ місце –  ансамбль сопілкарів Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаєва,  керівник Ілєчко В.Д.; 

ІІІ місце –  ансамбль домристів Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаєва,  керівник Морозинська І.О.; 

ІІІ місце –  ансамбль баяністів Дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району м. Миколаєва, керівник Підрушняк Н.В.; 

 

Номінація «Народно-інструментальний жанр, солісти»  

молодша вікова категорія 

 

І місце – Орлова Дениса, вихованця «Народного художнього колективу»  

оркестру народних інструментів «Барвистий передзвін» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району м. Миколаєва, керівники Шевченко 

Ю.А.,  Слятіна І.О.;  

ІІ місце – не визначено;  

ІІІ місце –  не визначено; 

 

Номінація «Народно-інструментальний жанр, солісти»  

середня вікова категорія 

 

І місце – не визначено; 

ІІ місце –  не визначено; 

ІІІ місце – не визначено; 

  

Номінація «Народно-інструментальний жанр, солісти»  

старша вікова категорія 

 



І місце – Каруноса Костянтина, вихованця «Народного художнього 

колективу»  оркестру народних інструментів Палацу творчості учнів м. 

Миколаєва, керівник Гончарук С.В.; 

ІІ місце –  не визначено; 

ІІІ місце –  не визначено. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура                                                                                                                       

 

 

 
 


