
 
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

18.06.2016 р.             м. Київ                                    № 06-17        

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського  

фестивалю хореографічного 

мистецтва «Магія танцю» 

 

 

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 14 червня до 20 червня 2016 року у селі Роздольному 

Каланчацького району Херсонської області на базі дитячого оздоровчого 

табору «Дивосвіт» Українським державним центром  позашкільної освіти 

спільно з Херсонським Таврійським ліцеєм мистецтв був проведений 

Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва «Магія танцю». 

Участь у заході взяли 214 учасників з  Донецької, Київської, Сумської, 

Херсонської, Хмельницької областей. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського фестивалю 

хореографічного мистецтва «Магія танцю»: 

 

Гран-Прі  

в номінації «Народний танець» 

 

Зразковий ансамбль танцю «Юність» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Костянтинівка Донецької області, керівник Зінаїда Кошелева. 
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Гран-Прі  

в номінації «Сучасний танець – вільна хореографія» 

 

Зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» Позашкільного навчального 

закладу «Будинок дитячої творчості» м. Нетішин Хмельницької області, 

керівник Лариса Грищук. 

 

Номінація «Естрадний танець» 

Дипломом І ступеня 

 

 Народний художній хореографічний колектив «Ізюминка» ( молодша 

вікова категорія) Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Марина 

Степанова. 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

 

 Танцювальний колектив «Мрія» (старша вікова категорія) с. Стайки   

Кагорлицького району Київської області, керівник Олена Деркач; 

 Танцювальний колектив «Мрія» (змішана вікова категорія) с. Стайки 

Кагорлицького району Київської області, керівник Олена Деркач ( вільна 

хореографія); 

     Танцювальний колектив «Мрія» (змішана вікова категорія) с. Стайки 

Кагорлицького району Київської області, керівник Олена Деркач. 

 

Номінація «Народна хореографія» 

Дипломом І ступеня 

 

  Народний художній хореографічний колектив «Ізюминка» (молодша 

вікова категорія) Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Марина 

Степанова; 

  Хореографічний колектив «Джерельце» (молодша вікова категорія)  

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Світлана Богданова;  

Народний художній хореографічний колектив «Ізюминка» (середня 

вікова категорія) Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Віталій 

Окуневський. 

 

Дипломом ІІ ступеня 

 

Зразковий хореографічний колектив «Лілея» (молодша вікова категорія)  

Центру дитячо-юнацької творчості м. Конотоп Сумської області, керівник 

Тетяна Єрьоміна. 
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Дипломом ІІІ ступеня 

 

Народний ансамбль танцю «Непосиди» (молодша вікова категорія) 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, 

керівник Лариса Румянцева. 

  

Номінація «Дитяча хореографія» 

Дипломом І ступеня 

 

Хореографічний колектив «Джерельце» (молодша вікова категорія) 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Світлана Богданова. 

 

Номінація «Сучасний танець» 

Дипломом І ступеня 

 

 Зразковий художній колектив України ансамбль сучасного танцю «Step 

dance» (середня вікова категорія ) Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, керівник Наталія Личко; 

Зразковий художній колектив України ансамбль сучасного танцю «Step 

dance» (старша вікова категорія) Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, керівник Наталія Личко. 

 

Дипломом ІІ ступеня 

 

 Зразковий хореографічний колектив «Лілея» (молодша вікова категорія) 

Центру дитячо-юнацької творчості м. Конотоп Сумської області, керівник 

Тетяна Єрьоміна; 

 Народний художній хореографічний колектив «Ізюминка» (середня 

вікова категорія) Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Віталій 

Окуневський. 

 

Малі форми 

Дипломом І ступеня 

 

 Зразковий хореографічний колектив «Лілея» (молодша вікова категорія) 

Центру дитячо-юнацької творчості м. Конотоп Сумської області, керівник 

Тетяна Єрьоміна (класичний танець); 

Зразковий хореографічний колектив «Neo-dance» (середня вікова 

категорія) Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Віталій 

Окуневський (street dance);  

Угляр Валерію, вихованку Зразкового хореографічного колективу «Neo-

dance» (середня вікова категорія) Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, 

керівник Віталій Окуневський (сучасний танець); 

           Зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» (середня вікова категорія) 
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Позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» м. Нетішин 

Хмельницької області, керівник Лариса Грищук (рок-н-ролл); 

Кіма Станіслава, вихованця Зразкового хореографічного колективу «Neo-

dance» (старша вікова категорія)  Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, 

керівник Віталій Окуневський (сучасний танець – вільна хореографія); 

 Горобець Анастасію, вихованку хореографічного колективу «Джерельце» 

(старша вікова категорія) Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник 

Світлана Богданова (сучасний танець – вільна хореографія); 

 Народний художній хореографічний колектив «Живчики» (старша вікова 

категорія) Каланчацького районного дитячо-юнацького центру Херсонської 

області, керівники Олена Шиян та Ольга Шиян (сучасний танець);  

Народний художній хореографічний колектив «Живчики» (старша 

вікова категорія) Каланчацького районного дитячо-юнацького центру 

Херсонської області, керівники Олена Шиян та Ольга Шиян (естрадний 

танець); 

 Хореографічний колектив «Джерельце» (старша вікова категорія) 

 Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Світлана Богданова 

(класичний танець); 

 Хореографічний колектив «Джерельце» (старша вікова категорія) 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Світлана Богданова 

(народний танець). 

 

Дипломом ІІ ступеня 

 

 Народний художній хореографічний колектив «Живчики» (молодша 

вікова категорія) Каланчацького районного дитячо-юнацького центру 

Херсонської області, керівники Олена Шиян та Ольга Шиян (дитяча 

хореографія); 

 Зразковий хореографічний колектив «Neo-dance» (середня вікова 

категорія) Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Віталій 

Окуневський (сучасний танець); 

 Попову Єлизавету,  вихованку Зразкового хореографічного колективу 

«Neo-dance» (середня вікова категорія) Херсонського Таврійського ліцею 

мистецтв, керівник Віталій Окуневський (сучасний танець); 

           Народний художній хореографічний колектив «Живчики» (старша вікова 

категорія) Каланчацького районного дитячо-юнацького центру Херсонської 

області, керівники Олена Шиян та Ольга Шиян (сучасний танець – вільна 

хореографія); 

 Хореографічний колектив «Джерельце» (старша вікова категорія) 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Світлана Богданова 

(сучасний танець). 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
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 Чижевську Софію та Мельниченко Єлизавету,  вихованок Народного 

художнього хореографічного колективу «Ізюминка» (середня вікова категорія) 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Віталій Окуневський 

(сучасний танець). 

   

Дипломом учасника 

 

 Кучерову Олександру, вихованку Зразкового хореографічного колективу 

«Neo-dance» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, керівник Віталій 

Окуневський.  

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О. В.. 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура   

 
 

 


