
    

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

17. 06. 2017                                          м. Київ                                               № 06 – 05 

 

 

Про підсумки проведення  
Всеукраїнського  
фестивалю дитячої художньої  
творчості «Єдина родина» 
 
 

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626, з 12 по 17 червня 

цього року у м. Очаків Миколаївської області на базі санаторію «Борисфен» 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з обласним 

Будинком художньої творчості було проведено другий етап Всеукраїнського 

фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина»/  

Учасниками другої фестивальної зміни стали 400 вихованців  

хореографічних колективів народного, сучасного, естрадного та бального 

танцю, образотворчого (живопис, графіка), декоративно-ужиткового та 

прикладного, циркового мистецтва, театру мод з навчально-виховних закладів 

Донецької, Житомирської, Миколаївської, Кіровоградської областей України.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців першого етапу Всеукраїнського 

фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина»  

Номінація «Театр мод» 

І ступінь 

«Зразковий художній колектив» гурток в’язання гачком «Павутинка» 

дитячо-юнацького Центру національного відродження міста Первомайська 

Миколаївської області, керівник Пак Олена Миколаївна; 
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«Зразковий художній колектив» гурток декоративно-прикладного мистецтва 

«Умілі ручки» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Єрмак-Слєпуха Оксана Олександрівна. 

Номінація «Естрадна хореографія» 

перша молодша вікова категорія  

І ступінь 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Аліски» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Інгульського району міста Миколаєва, керівник 

Цуканова Юлія Юріївна. 

ІІ ступінь 

хореографічний колектив «Адреналін» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Зубовська Олена Борисівна; 

«Зразковий художній колектив»  хореографічний колектив «Надія» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, 

керівник Тригуб Наталія Василівна; 

ансамбль народного танцю «Невгамовні» Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Миколаївської міської ради, керівник Коломацька 

Анастасія Миколаївна. 

ІІІ ступінь 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Аліски» Будинку 

творчості дітей та юнацтва Інгульського району міста Миколаєва, керівник 

Цуканова Юлія Юріївна. 

Номінація «Естрадна хореографія» 

друга молодша вікова категорія 

І ступінь 

народний колектив сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Дружківки Донецької області, керівник Сімагіна 

Наталя Володимирівна; 

зразковий колектив естрадно-спортивного танцю «Експрес» міського 

Палацу культури ім. Леоніда Бикова міста Краматорська Донецької області, 

керівник Гончарова Наталія Геннадіївна. 

ІІІ ступінь 

«Зразковий художній колектив» колектив сучасного танцю «Свято мрій» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Томова Наталія Євгенівна. 

Номінація «Естрадна хореографія» 

середня вікова категорія) 

І ступінь 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Біджиз» Малинського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, керівник 

Тупольська Людмила Володимирівна; 

ансамбль танцю «Фортуна» сільського Клубу села Петрово-Солонихи 

Миколаївської області, керівник Горшкова Олена Артурівна. 

ІІ ступінь 
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«Зразковий художній колектив» колектив сучасного танцю «Свято мрій» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради,  

керівник Томова Наталія Євгенівна. 

Номінація «Естрадна хореографія» 

старша вікова категорія 

ІІ ступінь 

хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Даніленко Тетяна Іванівна. 

Номінація «Народна хореографія» 

категорія дебют  

ІІ ступінь 

хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Даніленко Тетяна Іванівна. 

Номінація «Народна хореографія» 

перша молодша вікова категорія 

І ступінь 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, керівники 

Румянцева Лариса Миколаївна, Чернишова Лілія Володимирівна; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Щасливе дитинство» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Горшкова Світлана Андріївна. 

Номінація «Народна хореографія» 

друга молодша вікова категорія  

І ступінь 

народний ансамбль танцю «Золотий колос» Центру культури і дозвілля 

відділу культури, молоді, спорту, туризму та релігії міста Очакова 

Миколаївської області, керівник Козлова Світлана Володимирівна; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Веселка» Палацу 

творчості учнів міста Миколаєва, керівник Зарванська Вікторія Вікторівна. 

ІІ ступінь 

народний колектив сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Дружківки Донецької області, керівник Сімагіна 

Наталя Володимирівна; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Час Пік» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

Центр дитячої та юнацької творчості», керівник Мурована Ірина 

Володимирівна. 

Номінація «Народна хореографія» 

середня вікова категорія 

І ступінь 

хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Даніленко Тетяна Іванівна; 
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«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Сяйво 

України» Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» 

Миколаївської міської ради, керівники Кіщенко Альона Миколаївна, 

Багрянцева Ірина Вікторівна. 

Номінація «Народна хореографія» 

змішана вікова категорія 

І ступінь 

ансамбль народного танцю «Невгамовні» Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Миколаївської міської ради, керівник Коломацька 

Анастасія Миколаївна. 

Номінація «Класична хореографія» 

змішана вікова категорія, малі форми 

І ступінь 

«Народний художній колектив» ансамбль класичного танцю 

«Дивертисмент» Палацу творчості учнів міста Миколаєва, керівники: 

Драгомощенко Світлана Олександрівна, Смикова Тетяна Юріївна. 

Номінація «Класична хореографія» 

старша вікова категорія, малі форми 

І ступінь 

«Народний художній колектив» ансамбль класичного танцю 

«Дивертисмент» Палацу творчості учнів міста Миколаєва, керівники 

Драгомощенко Світлана Олександрівна, Смикова Тетяна Юріївна. 

Номінація «Естрадна хореографія» 

середня вікова категорія, малі форми 

ІІ ступінь 

Іваненко Владиславу, Басараб Альону, дует народного колективу сучасного 

танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької творчості міста Дружківки 

Донецької області, керівник Сімагіна Наталя Володимирівна. 

Номінація «Естрадна хореографія» 

старша вікова категорія, малі форми 

І ступінь 

«Зразковий художній колектив» колектив сучасного танцю «Свято мрій» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Томова Наталія Євгенівна. 

Номінація «Естрадна хореографія» 

змішана вікова категорія 

І ступінь 

ансамбль танцю «Фортуна» сільського Клубу села Петрово-Солонихи 

Миколаївської області, керівник Горшкова Олена Артурівна; 

танцювальний колектив «Турдефорс» Будинку творчості дітей та юнацтва  

Інгульського району міста Миколаєва, керівник Бойченко Анна Олександрiвна. 

ІІ ступінь 
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ансамбль естрадного танцю «Dence-shop» дитячого Центру позашкільної 

роботи Корабельного району міста Миколаєва, керівник Білявська Інна 

Анатоліївна; 

ансамбль танцю «Карамель» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району міста Миколаєва, керівник Павлова Олена Борисівна. 

Номінація «Сучасна хореографія» 

друга молодша вікова категорія 

ІІ ступінь 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Біджиз» Малинського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, керівник 

Тупольська Людмила Володимирівна. 

Номінація «Сучасна хореографія» 

середня вікова категорія  

ІІ ступінь 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Біджиз» Малинського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, керівник 

Тупольська Людмила Володимирівна. 

Номінація «Бальна хореографія» 

перша молодша вікова категорія 

І ступінь 

«Народний художній колектив» ансамбль спортивного бального танцю 

«Нюанс» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, 

керівник Раскін Дмитро Вадимович. 

Номінація «Естрадна хореографія» 

середня вікова категорія, соло 

ІІІ ступінь 

Старцеву Дар’ю, солістку народного колективу сучасного танцю «Візаві» 

позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Дружківки Донецької області, керівник Беззуба Наталія Юріївна. 

Номінація «Циркове мистецтво» 

друга молодша вікова категорія 

І ступінь 

Дутку Діану, вихованку аматорської циркової студії «Butterfly» 

Миколаївського міського Палацу культури «Корабельний», керівник Зуєва 

Тетяна Геннадіївна. 

Номінація «Циркове мистецтво» 

середня вікова категорія 

І ступінь 

Бажанову Катерину, вихованку гуртка спортивної акробатики «Каскад» 

комунального закладу «Донецький Палац молоді «Юність», керівник Кожухар 

В’ячеслав Юрійович; 

Андрєєву Владу, Огородник Діану, дует театрального гуртка «Лілея» 

Очаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Очаківської міської 

ради Миколаївської області, керівник Давидова Марина Олександрівна; 
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Штанькевич Юлію, вихованку аматорської циркової студії «Butterfly» 

Миколаївського міського Палацу культури «Корабельний», керівник Зуєва 

Тетяна Геннадіївна. 

Номінація «Циркове мистецтво» 

категорія дебют  

І ступінь 

Щедрову Марію, вихованку аматорської циркової студії «Butterfly» 

Миколаївського міського Палацу культури «Корабельний», керівник Зуєва 

Тетяна Геннадіївна. 

Гран - Прі 

Бердніка Даніїла, Свердлову Станіславу, дует гуртка спортивної акробатики 

«Каскад» комунального закладу «Донецький Палац молоді «Юність», керівник 

Кожухар В’ячеслав Юрійович. 

Номінація «Декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво» 

друга молодша вікова категорія 

І ступінь 

Бурлакову Ксенію, Талденко Анну вихованок «Зразкового художнього 

колективу» гуртка аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Губська Наталія Михайлівна; 

Долженко Аліну, вихованку гуртка «Маленька майстриня» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, керівник Антонова 

Галина Георгіївна. 

ІІ ступінь 

Назаренко Анастасію, вихованку гуртка ліплення «Пластилінова ворона» 

Будинку дитячої творчості Веселинівської об’єднаної територіальної громади 

Миколаївської області, керівник Майстренко Наталія Вікторівна; 

Пескову Ладу, вихованку гуртка «Маленька майстриня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, керівник Антонова 

Галина Георгіївна. 

ІІІ ступінь 

Брагарь Софію, вихованку гуртка ліплення  «Пластилінова ворона» Будинку 

дитячої творчості Веселинівської об’єднаної територіальної громади 

Миколаївської області, керівник Майстренко Наталія Вікторівна. 

Номінація «Декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво» 

середня вікова категорія 

І ступінь 

Ломаченко Валентину вихованку гуртка ліплення «Пластилінова ворона» 

Будинку дитячої творчості Веселинівської об’єднаної територіальної громади 

Миколаївської області, керівник Майстренко Наталія Вікторівна. 

ІІ ступінь 

Філімонову Яну, вихованку гуртка ліплення «Пластилінова ворона» 

Будинку дитячої творчості Веселинівської об’єднаної територіальної громади 

Миколаївської області, керівник Майстренко Наталія Вікторівна; 
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Толюпу Андрія, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Губська Наталія 

Михайлівна. 

ІІІ ступінь 

Воронюк Діану вихованку гуртка ліплення  «Пластилінова ворона» Будинку 

дитячої творчості Веселинівської об’єднаної територіальної громади 

Миколаївської області, керівник Майстренко Наталія Вікторівна; 

Бурлакова Максима, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Губська Наталія 

Михайлівна. 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

перша молодша вікова категорія 

І ступінь 

Стрельцову Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Євдокимова Інга 

Володимирівна. 

ІІ місце 

Бондар Кіру, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Євдокимова Інга 

Володимирівна. 

ІІІ місце 

Корінну Кіру, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Євдокимова Інга 

Володимирівна. 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

друга молодша вікова категорія 

І ступінь 

Чухареву Юлію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Євдокимова Інга 

Володимирівна; 

Безгачеву Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Євдокимова Інга 

Володимирівна. 

ІІ ступінь 

Солод Софію, вихованку народної студії образотворчого мистецтва Будинку 

творчості дітей та юнацтва міста Мирнограда Донецької області, керівник 

Горбунова Тетяна Олексіївна. 
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ІІІ ступінь 

Теслюк Дар’ю, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

дитячого Центру позашкільної роботи  Корабельного району міста Миколаєва, 

керівник Кринична Олена Миколаївна. 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

середня вікова категорія 

І ступінь 

Клюєву Анастасію, вихованку початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча художня школа» міста Очакова Миколаївської 

області, керівник Паранюк Любов Мирославівна. 

ІІІ ступінь 

Кущ Анну, вихованку народної студії образотворчого мистецтва Будинку 

творчості дітей та юнацтва міста Мирнограда Донецької області, керівник 

Горбунова Тетяна Олексіївна; 

Сокровіщук Анастасію, вихованку народної студії образотворчого 

мистецтва Будинку творчості дітей та юнацтва міста Мирнограда Донецької 

області, керівник Горбунова Тетяна Олексіївна. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

   

 
 

 


