
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 
 

 

 

Н А К А З  

 

 

від _______.2016 р.            м. Київ                               № _____        

 

 

Про підсумки  проведення  Всеукраїнського  

дитячо-юнацького фестивалю народного 

мистецтва «Смарагдові витоки» 

 
 

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 19 до 22 травня 2016 року у місті Мукачеві Закарпатської 

області Українським державним центром позашкільної освіти спільно з 

Мукачівським Будинком школярів проведено  Всеукраїнський дитячо-

юнацький фестиваль народного мистецтва «Смарагдові витоки». 

Участь у фестивалі взяли близько 530 учасників з Вінницької, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Львівської, Одеської, 

Чернівецької, Сумської,  Хмельницької, та Закарпатської областей.  

Відповідно до умов  проведення та на підставі рішення журі, 
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського дитячо-юнацького 

фестивалю народного мистецтва «Смарагдові витоки»: 

 

номінація «Вокальне мистецтво» 

солісти 

молодша вікова категорія 

 

І місце - Коваленко Марину, вихованку Будинку дитячої творчості, міста 

Нетішин Хмельницької області. 

ІІ місце - Щербей Юлію, вихованку Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», м. Ужгород. 



2 
 

За участь - Гомаду Тетяну, вихованку Мукачівського Будинку школярів 

міста  Мукачево Закарпатської області; 

 

середня вікова категорія 

 

І місце - Дешко Андріяну, вихованку Чинадіївської школи мистецтв 

с.Завидово Мукачівського району Закарпатської області. 

ІІ місце – Зейкана Олександра, вихованця Гуманітарно-педагогічного 

коледжу Мукачівського державного університету  Закарпатської області. 

ІІІ місце - Товстоус Майю, вихованку Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

села Ставне Великоберезнянського району Закарпатської області. 

За участь - Ролюк Іванну, вихованку Рахівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області. 

За участь - Штанько Марину, вихованку міської спеціалізованої школи 

«Академія дитячої творчості» міста  Миколаєва; 

 

старша вікова категорія 

 

ІІІ місце - Звербель Маріанну, вихованку Гуманітарно - педагогічного 

коледжу Мукачівського державного університету Закарпатської області; 

 

номінація «Вокальне мистецтво» 

ансамблі 

молодша вікова категорія 

 

І місце - Зразковий театр пісні «Криниченька» Будинку дитячої творчості 

міста  Нетішин Хмельницької області. 

ІІ місце - Вокальний ансамбль «Акорд» Мукачівського Будинку школярів 

Закарпатської області. 

ІІІ місце - Фольклорний колектив «Співаночка» Вишгородського міського 

центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» Київської 

області; 

 

середня вікова категорія 

 

За участь - Вокальний ансамбль «Перевесло» Мукачівського Будинку 

школярів  Закарпатської області; 

 

старша вікова категорія 

 

І місце - Народний вокальний ансамбль «Любисток» Гуманітарно-

педагогічного коледжу Мукачівського державного університету Закарпатської 

області. 
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номінація «Вокальне мистецтво» 

квартети, тріо, дуети 

молодша вікова категорія 

 

ІІІ місце – квартет  «Віночок» Закарпатського обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості «ПАДІЮН»  міста Ужгород Закарпатської області. 

 

середня вікова категорія 

 

ІІІ місце - тріо «Мрія» Рахівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області. 

За участь - квартет «Нота» Кам’янець-Подільської спеціальної школи-

інтернат Хмельницької обласної ради. 

 

старша вікова категорія 

 

ІІ місце - Дует (Попик Віру та Лендєл Вікторію), вихованців Гуманітарно 

- педагогічного коледжу Мукачівського державного університету Закарпатської 

області. 

 

номінація «Гурти» 

(фольклорні гурти, троїсті музики, оркестри народних інструментів) 

середня вікова категорія 

 

ІІ місце - Дитячий фольклорний колектив «Високі Карпати» Рахівського 

району с. Лазещина Закарпатської області; 

 

номінація «Хореографічне мистецтво» 

молодша вікова категорія 

 

І місце - Зразковий хореографічний колектив «Сузір’я» Мукачівського 

Будинку школярів Закарпатської області. 

ІІ місце - "Народний художній колектив" хореографічний гурток 

«Україночка» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини». 

ІІ місце - ансамбль народного танцю "Барвінок" (козачата) Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 

області. 

ІІІ місце - ансамбль народного танцю "Барвінок" (гуцулята) Центру 

дитячої та юнацької творчості  м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 

області. 

ІІІ місце - дитячий музичний театр «Райдуга» Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН».  
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За участь - хореографічний колектив «Живчики» Мукачівського Будинку 

школярів  Закарпатської області; 

 

середня вікова категорія 

 

І місце - танцювальний колектив «Гуцульські барви» Рахівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області. 

ІІ місце – колектив естрадного танцю «Візаві» Мукачівського Будинку 

школярів Закарпатської області. 

ІІ місце – хореографічний колектив «Турянська долина» відділу культури 

Перечинської РДА  с.Тур’я Ремета Закарпатської області.  

 ІІІ місце – «Народний художній колектив» хореографічний гурток 

«Україночка» Чернівецького обласного центру естетичного виховання 

«Юність Буковини». 

 ІІІ місце - хореографічний колектив «Вишиванка» (дівочий склад) І група, 

Бродівського районного центру дитячої та юнацької творчості Львівської 

області. 

 ІІІ місце - хореографічний колектив «Вишиванка» ІІ група, Бродівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Львівської області. 

 ІІІ місце - хореографічний гурток «Самоцвіти» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області. 

 ІІІ місце - зразковий хореографічний ансамбль «Веселинка» 

Червоноградської гімназії  Львівської області.  

За участь - хореографічний колектив «Арабеск» Будинку дитячої 

творчості військового містечка м. Городок Радомишльського району 

Житомирської області; 

 

старша вікова категорія 

 

І місце - зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» Будинку дитячої 

творчості м. Нетішин Хмельницької області. 

ІІ місце - ансамбль народного танцю «Барвінок», Кам’янець-Подільського 

відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного 

університету державної податкової служби України Хмельницької області. 

ІІІ місце - хореографічний колектив «Контраст» вищого професійного 

училища № 20  м. Львів. 

 

номінація  «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

«Художні ремесла» 

індивідуальні виконавці 

молодша вікова категорія 

 

І місце - Дихтярук Марію, вихованку Жмеринського центру позашкільної 

роботи Вінницької області. 
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І місце - Марусинець Беату, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Мукачівського будинку школярів Закарпатської області. 

ІІ місце - Холодову Дар’ю, вихованку Дитячо-юнацького центру 

Дніпропетровської міської ради. 

ІІ місце - Малишеву Катерину, вихованку Сумського Палацу дітей та 

юнацтва. 

ІІІ місце - Лісовець Катерину, вихованку Ніжинського Будинку дітей та 

юнацтва Чернігівської області. 

ІІІ місце - Вакалюк Каріну, вихованку Жмеринського центру 

позашкільної роботи Вінницької області. 

ІІІ місце – Кобилянську Вікторію, вихованку Жмеринського центру 

позашкільної роботи Вінницької області. 

За участь - Матвійчук Анастасію, вихованку Шепетівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області. 

За участь - Ярешко Ольгу, вихованку Ніжинського Будинку дітей та 

юнацтва Чернігівської області.  

За участь - Матвійчук Дар’ю, вихованку Жмеринського центру 

позашкільної роботи  Вінницької області. 

За участь - Семенюк Єлизавету, вихованку Жмеринського центру 

позашкільної роботи  Вінницької області. 

За участь - Смірнову Софію, вихованку Жмеринського центру 

позашкільної роботи Вінницької області; 

 

середня вікова категорія 

 

  І місце - Ретізника Андрія, вихованця Рахівського районного будинку  

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області. 

  І місце - Киращук Вікторію, вихованку Будинку дитячої творчості  м. 

Нетішин  Хмельницької області. 

І місце - Грищенко Олександру, вихованку Сумського Палацу дітей та 

юнацтва. 

ІІ місце - Карчевську Марію, вихованку Шепетівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області.  

  ІІ місце – Гунько Єлизавету, вихованку дитячо-юнацького центру 

Дніпропетровської міської ради. 

ІІ місце - Жуковську Наталю, вихованку Жмеринського центру 

позашкільної роботи Вінницької області. 

ІІ місце - Максименко Ксенію, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

ІІ місце – Шилову Ксенію, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

ІІ місце - Лакатош Марію, вихованку Рахівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області. 
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  ІІ місце – Стельмах Галину, вихованку Центру творчості дітей та 

учнівської молоді м. Роздільна Одеської області. 

ІІІ місце - Пономаренко Надію, вихованку Ніжинського Будинку дітей та 

юнацтва Чернігівської області. 

ІІІ місце - Коломієць Діану, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

ІІІ місце - Марченко Таїсію, вихованку Сумського Палацу дітей та 

юнацтва. 

ІІІ місце - Мусієнко Валерію, вихованку Сумського Палацу дітей та 

юнацтва. 

ІІІ місце - Базіну Дарину, вихованку Сумського Палацу дітей та юнацтва. 

За участь - Остапенко Дарію, вихованку Ніжинського Будинку дітей та 

юнацтва Чернігівської області. 

За участь- Коваль Вікторію, вихованку Ніжинського Будинку дітей та 

юнацтва Чернігівської області. 

За участь - Шпиту Софію, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

За участь – Рець Олександру, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

За участь - Щербину Максима, вихованця Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

За участь – Дьяченко Аліну, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості».  

За участь – Чайнікову Андріану, вихованку Рахівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області. 

  За участь – Приймак Юрія, вихованця Рахівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області. 

За участь - Демеденко Ярославу, вихованку Центру естетичного 

виховання Шосткинської міської ради Сумської області. 

За участь - Ольшановську Олександру, вихованку Будинку дитячої 

творчості м. Нетішин  Хмельницької області. 

За участь - Хмельницьку Поліну, вихованку Сумського Палацу дітей та 

юнацтва. 

За участь – Харланову Валерію, вихованку Сумського Палацу дітей та 

юнацтва. 

За участь – Сорочан Катерину, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

За участь - Гуцало Аліну, вихованку Центру творчості дітей та учнівської 

молоді м. Роздільна  Одеської області. 

За участь – Гонтар Марію, вихованку Жмеринського центру позашкільної 

роботи Вінницької області. 

За участь - Музику Катерину, вихованку Жмеринського центру 

позашкільної роботи Вінницької області; 
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старша вікова категорія 

 

І місце - Фан Юлію, вихованку Миколаївського муніципального 

академічного коледжу. 

ІІ місце - Боровську Анастасію, вихованку Жмеринського центру 

позашкільної роботи Вінницької області. 

ІІ місце - Даведюк Єлизавету, вихованку Жмеринського центру 

позашкільної роботи Вінницької області. 

ІІ місце - Щербакову Вікторію, вихованку Миколаївського 

муніципального академічного коледжу.  
ІІ місце - Савенко Римму, вихованку дитячо-юнацького центру 

Дніпропетровської міської ради. 
ІІІ місце - Задирко Юлію, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

ІІІ місце - Фаріонова Ігоря, вихованця Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

ІІІ місце - Безносову Аліну, вихованку Центру естетичного виховання 

Шосткинської міської ради Сумської області. 

За участь – Стукалюк Юлію, вихованку Миколаївського муніципального 

академічного коледжу.  
За участь - Святокум Надію, вихованку Миколаївського муніципального 

академічного коледжу. 
За участь – Полєй Анастасію, вихованку Миколаївського муніципального 

академічного коледжу. 
За участь – Ряшину Ксенію, вихованку Миколаївського муніципального 

академічного коледжу. 

  За участь - Головню Анастасію, вихованку дитячо-юнацького центру 

Дніпропетровської міської ради; 

 

ІV вікова категорія 

 

 І місце – Сидоренко Катерину, вихованку Сумського Палацу дітей та 

юнацтва. 

 ІІ місце – Лутак Марію, вихованку Миколаївського муніципального 

академічного коледжу. 

 ІІІ місце – Богатову Оксану, вихованку Миколаївського муніципального 

академічного коледжу. 

 За участь - Давиденко Дениса, вихованця Миколаївського 

муніципального академічного коледжу. 

 

 

 

номінація  «Декоративно-ужиткове мистецтво», 

«Художні ремесла» 
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колективні 

молодша вікова категорія 

 

  І місце – Зразкову студію образотворчого мистецтва «Палітра» 

Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області. 

  ІІ місце – гурток «Світ дизайну» Мукачівського Будинку школярів 

Закарпатської області. 

 ІІІ місце - гурток «Художня академія» Мукачівського Будинку школярів 

Закарпатської області; 

 

середня вікова категорія 

 

 І місце – гурток «Світ дизайну» Мукачівського Будинку школярів 

Закарпатської області. 

  ІІ місце – Зразкову студію образотворчого мистецтва «Палітра» 

Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області. 

 ІІІ місце – гурток «Образотворче мистецтво» Мукачівського Будинку 

школярів Закарпатської області. 

 ІІІ місце – студію «Палітра» Центру творчості дітей та учнівської молоді 

м. Роздільна Одеської області. 

 За участь – гурток «Бісероплетіння» Мукачівського Будинку школярів  

Закарпатської області. 

 

номінація  «Декоративно-ужиткове мистецтво», 

«Образотворче мистецтво» 

молодша вікова категорія 

 

І місце – Лагуту Алісу, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

кіноцентр «Веснянка»».  

  ІІ місце – Молнар Олександру, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області. 

 ІІІ місце – Ковальову Анжеліку, вихованку зразкової ізостудії «Палітра», 

міського центру художньо-еститетичної творчості учнівської молоді м. 

Маріуполь Донецької області. 

ІІІ місце – Чернову Ангеліну, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

ІІІ місце – Самодейко Тіну, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області. 

За участь – Юрах Уляну, вихованку Миколаївської спеціалізованої школи 

«Академія дитячої творчості». 
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  За участь – Довженко Ярославу, вихованку зразкової студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Будинку школярів 

Закарпатської області. 

  За участь – Коваль Катерину, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області. 

  За участь – Маркович Олександру, вихованку зразкової студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» Мукачівського Будинку школярів  

Закарпатської області. 

  За участь - Паніну Катерину, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області; 

 

середня вікова категорія 

 

І місце – Ворохту Наталію, вихованку Рахівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області. 

ІІ місце – Григорук Анну, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

кіноцентр «Веснянка»». 
 ІІ місце – Бодню Стефанію, вихованку зразкової ізостудії «Палітра» 

міського центру художньо-еститетичної творчості учнівської молоді м. 

Маріуполь Донецької області. 

ІІ місце – Віннікову Олександру, вихованку Сумського Палацу дітей та 

юнацтва. 

ІІІ місце - Святокум Любов, вихованку Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості». 

ІІІ місце – Марусенець Беату, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області. 

  ІІІ місце – Калинюк Ксенію, вихованку Мукачівського Будинку школярів 

Закарпатської області. 

За участь – Діденко Анастасію, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

кіноцентр «Веснянка»». 
За участь - Древаль Софію, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

кіноцентр «Веснянка». 
 За участь - Челбарах Марію, вихованку  зразкової ізостудії «Палітра» 

міського центру художньо-еститетичної творчості учнівської молоді м. 

Маріуполь  Донецької області. 

За участь - Гребенюк Єлизавету, вихованку Комунального закладу 

Сумської обласної ради – Обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю. 

За участь - Паламарчук Марію, вихованку Комунального закладу 

Сумської обласної ради – Обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю. 
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  За участь – Ловай Катерину, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області. 

  За участь - Отченаш Дарину, вихованку Мукачівського Будинку школярів 

Закарпатської області. 

 За участь - Козураку Володимира, вихованця Рахівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області. 

 За участь – Ворохту Мирослава, вихованця Рахівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Закарпатської області; 

 

старша вікова категорія 

 

 І місце – Криворотенко Анастасію, вихованку зразкової ізостудії 

«Палітра» міського центру художньо-еститетичної творчості учнівської молоді 

м. Маріуполь  Донецької області. 

ІІ місце – Граб Вікторію, вихованку Бродівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Львівської області.  

ІІ місце – Береду Валерію, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

кіноцентр «Веснянка»».  

ІІІ місце – Мамкіну Майю, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

кіноцентр «Веснянка»». 

  За участь – Машіко Вікторію, вихованку зразкової студії образотворчого 

мистецтва «Палітра» Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області. 

За участь - Бублик Юлію, вихованку Ніжинського Будинку дітей та 

юнацтва Чернігівської області. 

 

IV вікова категорія 

 

І місце – Таращенко Анжелу, вихованку КВНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Сузір’я» Тернівського району м. Кривий Ріг  

Дніпропетровської області.  

ІІ місце - Шевчук Вероніку, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

кіноцентр «Веснянка»». 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О.В. 

 

Директор                                                                                                Г. А. Шкура 


