
 
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  

 
 

від 18.06.2016р.                       м. Київ                                             № 06-16  
 

 

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 від 

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, 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:  

дипломом Гран-Прі 

 Зразковий хореографічний колектив «Живчик» КУ ССШ І-ІІІ ступенів  

№ 9  м. Суми,  керівник Орлова Мар’яна Ігорівна; 

дипломом лауреата  

номінація «Народна  хореографія» 

перша молодша  вікова  категорія 

І місце – не визначено; 

ІІ місце - «Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Щасливе 

дитинство» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Горшкова С.А; 
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ІІІ місце – не визначено; 

номінація «Народна  хореографія» 

друга молодша  вікова  категорія 

І місце – не визначено; 

ІІ місце – ансамбль народного танцю «Невгамовні»  Миколаївської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 6 Миколаївської міської ради, керівник  Коломацька А.М.; 

ІІІ місце – хореографічний колектив «Альянс» дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва, керівник Шестакова 

К.В.; 

за участь - хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Даниленко Т.І.;  

номінація «Народна  хореографія» 

середня  вікова  категорія 

І місце – Зразковий ансамбль народного танцю «Радість» відділу 

культури Очаківської міської ради Миколаївської області, керівник Поночевна 

Т.О.; 

І місце – «Народний художній колектив»  ансамбль сучасного танцю «Час 

пік» Кіровоградського обласного центру дитячо-юнацької творчості, керівник 

Мурована І.В.; 

ІІ місце – хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Даниленко Т.І.; 

ІІІ місце -  «Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль 

«Усмішка» Дитячо-юнацького Центру національного відродження м. 

Первомайська Миколаївської області, керівник Куліш О.Ф.; 

номінація «Народна  хореографія» 

старша  вікова  категорія 

І місце – не визначено; 

ІІ місце – не визначено; 

ІІІ місце - хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Даниленко Т.І.; 

номінація «Народна  хореографія» 

змішана  вікова  категорія 

І місце – не визначено; 

ІІ місце - «Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Щасливе 

дитинство» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Горшкова С.А; 

ІІІ місце – не визначено; 

номінація «Естрадна хореографія» 

перша молодша вікова  категорія 

І місце – ансамбль естрадного спортивного танцю «ЕОС» Вінницького 

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

ІІ місце - Зразковий хореографічний колектив «Живчик» КУ ССШ І-ІІІ 

ступенів № 9  м. Суми,  керівник Орлова М. І.; 



3 

 

ІІІ місце - «Народний художній колектив» ансамбль  танцю  «Аліски» 

(група 1)  Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. 

Миколаєва, керівник  Семенкова Ю.Ю; 

ІІІ місце - «Народний художній колектив» ансамбль  танцю  «Аліски» 

(група 2)  Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. 

Миколаєва, керівник  Семенкова Ю.Ю; 

номінація «Естрадна хореографія» 

друга молодша вікова  категорія 

І місце - «Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю 

«Карамель» позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник Сімагіна Н.В.; 

ІІ місце - ансамбль естрадного спортивного танцю «ЕОС» Вінницького 

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

ІІІ місце - «Зразковий художній колектив»  гурток сучасного танцю 

«Свято мрій» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Томова Н.Є.; 

за участь - хореографічний колектив «Адреналін» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Зубовська О.Б.; 

номінація «Естрадна хореографія» 

середня вікова  категорія 

І місце – не визначено; 

ІІ місце – колектив естрадного танцю «Нова Галактика» відділу культури 

Очаківської міської ради Миколаївської області, керівник Глушкова В.І.; 

ІІ місце – «Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Біджиз» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Малин Житомирської області, 

керівник Тупольська Л.В.; 

ІІІ місце – Ансамбль естрадного танцю «Dence - shop» дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва, керівник Білявська 

І.А.; 

ІІІ місце – хореографічний колектив «Адреналін» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Зубовська О.Б.; 

за участь –  хореографічний колектив «Фантазія» Куйбишевського центру 

творчості дітей та юнацтва Запорізької області, керівник Федотова О.В.; 

за участь – Зразковий хореографічний колектив «Живчик» КУ ССШ І-ІІІ 

ступенів № 9  м. Суми,  керівник Орлова М.І.; 

за участь – хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Даниленко Т.І.; 

номінація «Естрадна хореографія» 

старша вікова  категорія 

І місце – не визначено; 

ІІ місце – не визначено; 

ІІІ місце - ансамбль естрадного танцю «Dence - shop» дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва, керівник Білявська 

І.А.; 
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за участь – хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Даниленко Т.І.; 

номінація «Естрадна хореографія» 

змішана вікова  категорія 

І місце – не визначено; 

ІІ місце – хореографічний ансамбль «Фортуна» Миколаївського району 

Миколаївської області, керівник Горшкова О.А., Зайчук О.А.; 

ІІІ місце - хореографічний колектив «Адреналін» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Зубовська О.Б.; 

ІІІ місце - «Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль 

«Усмішка» Дитячо-юнацького Центру національного відродження м. 

Первомайська Миколаївської області, керівник Куліш О.Ф.; 

ІІІ місце - ансамбль естрадного спортивного танцю «ЕОС» Вінницького 

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

номінація «Естрадна хореографія» 

середня вікова  категорія (малі форми) 

І місце - Зразковий хореографічний колектив «Живчик» КУ ССШ І-ІІІ 

ступенів № 9  м. Суми,  керівник Орлова Мар’яна Ігорівна; 

ІІ місце – не визначено; 

ІІІ місце – не визначено; 

номінація «Естрадна хореографія» 

старша вікова  категорія (малі форми) 

І місце - не визначено; 

ІІ місце – не визначено; 

ІІІ місце – «Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Щасливе 

дитинство» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Горшкова С.А; 

за участь - Тріо «Зразкового художнього колективу» ансамблю сучасного 

танцю «Карамель» позашкільного навчального закладу Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області, керівник 

Сімагіна Н.В.; 

номінація «Класична хореографія» 

друга молодша вікова  категорія 

І місце - Зразковий колектив України балетна студія «Престиж» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник Шабельська 

І.В.; 

ІІ місце – не визначено; 

ІІІ місце – не визначено; 

номінація «Класична хореографія» 

середня вікова  категорія 

І місце - Зразковий колектив України балетна студія «Престиж» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник Шабельська 

І.В.; 
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ІІ місце – не визначено; 

ІІІ місце – не визначено; 

номінація «Бальна хореографія» 

друга молодша вікова  категорія 

І місце - «Народний художній колектив» ансамбль спортивно-бального 

танцю «Нюанс» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Раскіна С.С.;  

ІІ місце –«Народний художній колектив» ансамбль спортивно-бального 

танцю «Нюанс» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Раскін Д.В.;  

ІІІ місце – не визначено. 

номінація  «Образотворче мистецтво» 

перша молодша  вікова категорія 

І місце – Андрієвську Анастасію, вихованку «Зразкового художнього 

колективу» гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» дитячого 

Центру  позашкільної  роботи Корабельного району м. Миколаєва, керівник  

Івашкіна А.М.; 

ІІ місце – Лукашову Каріну, вихованку «Зразкового художнього 

колективу» гуртка образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного 

Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Євдокимова І.В.; 

ІІ місце – Стрєльцову Аліну, вихованку «Зразкового художнього 

колективу» гуртка образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного 

Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Євдокимова І.В.; 

ІІІ місце – не визначено; 

номінація  «Образотворче мистецтво» 

друга молодша  вікова категорія 

І місце – не визначено; 

ІІ місце – Осинську Анастасію, вихованку народної студії образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград 

Донецької області, керівник Горбунова Т.О.; 

ІІІ місце – не визначено; 

за участь - Солод Софію,  вихованку народної студії образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград 

Донецької області, керівник Горбунова Т.О.; 

за участь – Кущову Ірину, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва дитячого Центру  позашкільної  роботи Корабельного району м. 

Миколаєва, керівник Кринична О.М.;   

номінація  «Образотворче мистецтво» 

середня  вікова категорія 

І місце – не визначено; 

ІІ місце – не визначено; 

ІІІ місце – не визначено; 
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за участь – Кошеву Марію,  вихованку народної студії образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград 

Донецької області, керівник Горбунова Т.О.; 

номінація  «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

перша молодша  вікова категорія 

І місце –Калинюк Кіру, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району м. Миколаєва, керівник Булкіна Л.В.;  

ІІ місце – Дугіну Наталію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» дитячого Центру  

позашкільної  роботи Корабельного району м. Миколаєва, керівник  Івашкіна 

А.М.; 

ІІІ місце - не визначено; 

за участь – Пантєєву Софію, вихованку гуртка «Художній дизайн» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Енергодарської міської ради Запорізької області, керівник Пантєєва Р.М.; 

за участь – Косова Олександра, вихованця гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» комунального закладу «Харківський обласний палац 

дитячої та юнацької творчості», керівник Нікітюк Н.О.; 

номінація  «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

друга молодша  вікова категорія 

І місце - не визначено; 

ІІ місце – Довженко Дар’ю, вихованку «Зразкового  художнього 

колективу» гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Умілі ручки» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Єрмак-Слєпуха О.О.;  

ІІ місце - Овсієнко Дар’ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» дитячого Центру  

позашкільної  роботи Корабельного району м. Миколаєва, керівник  Івашкіна 

А.М.; 

 ІІ місце - Бурлакову Ксенію, вихованку «Зразкового  художнього 

колективу» гуртка аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Губська Н.М.; 

ІІІ місце – не визначено; 

за участь - Легкобитову Єлизавету, вихованку гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» комунального закладу «Харківський обласний палац 

дитячої та юнацької творчості», керівник Нікітюк Н.О.; 

за участь - Новгородцеву Ксенію, вихованку гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» комунального закладу «Харківський обласний палац 

дитячої та юнацької творчості», керівник Нікітюк Н.О.; 

за участь – Мирошниченко Раду, вихованку «Зразкового художнього 

колективу» гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Родзинка» дитячого 

Центру  позашкільної  роботи Корабельного району м. Миколаєва, керівник  

Івашкіна А.М.; 
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номінація  «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

середня  вікова категорія 

І місце – Бурлакова Максима, вихованця «Зразкового  художнього 

колективу» гуртка аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Губська Н.М.; 

 І місце – Турта Наталію, вихованку «Зразкового  художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Клаптикова мозаїка» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, керівник 

Басиста О.І.; 

І місце – Попову Софію, вихованку гуртка «Батик» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської 

міської ради Запорізької області, керівник Пантєєва Р.М.; 

ІІ місце – Козинець Валерію, вихованку студії декоративно - ужиткового 

мистецтва «Сувенір» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград 

Донецької області, керівник Кушнирік А.Я.; 

ІІ місце – Ковальчук Карину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» комунального закладу «Харківський обласний палац дитячої та 

юнацької творчості», керівник Нікітюк Н.О.; 

ІІ місце – Довженко Олександру, вихованку«Зразкового  художнього 

колективу» гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Умілі ручки» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Єрмак-Слєпуха О.О.;  

ІІІ місце – Диморецьку Дар’ю, вихованку «Зразкового  художнього 

колективу» гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Клаптикова мозаїка» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва, 

керівник Басиста О.І.; 

ІІІ місце – Подкопаєву Вікторію, вихованку студії декоративно- 

ужиткового мистецтва «Сувенір» Будинку творчості дітей та юнацтва м. 

Мирноград Донецької області, керівник Кушнирік А.Я.; 

ІІІ місце – Паукову Валентину, вихованку студії «ТАІС» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської 

міської ради Запорізької області, керівник Мосунова Т.Г.; 

за участь – Майбороду Вікторію, вихованку студії декоративно- 

ужиткового мистецтва «Сувенір» Будинку творчості дітей та юнацтва м. 

Мирноград Донецької області, керівник Кушнирік А.Я.; 

за участь – Галкіну Валерію, вихованку гуртка «Батик» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської 

міської ради Запорізької області, керівник Пантєєва Р.М.; 

за участь – Чердовських Стефанію, вихованку студії «ТАІС» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Енергодарської міської ради Запорізької області, керівник Мосунова Т.Г.; 

за участь – Кисельову Юлію, вихованку студії «ТАІС» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської 

міської ради Запорізької області, керівник Мосунова Т.Г.; 
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за участь – Чаплигіна Леоніда, вихованця гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» комунального закладу «Харківський обласний палац дитячої та 

юнацької творчості», керівник Нікітюк Н.О.; 

за участь – Родічеву Дарину, вихованку «Зразкового  художнього 

колективу» гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Умілі ручки» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Єрмак-Слєпуха О.О.;  

номінація «Театри мод» 

І місце – «Зразковий художній колектив» гурток в’язання гачком 

«Павутинка» Дитячо-юнацького Центру національного відродження м. 

Первомайська Миколаївської області, керівник Пак О.М.; 

ІІ місце - «Зразковий  художній колектив» гурток декоративно-

прикладного мистецтва «Умілі ручки» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник Єрмак-Слєпуха О.О.;  

ІІІ місце – не визначено. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура                                                                                                                       

 

 

 
 


