
  

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

11. 06. 2017                                          м. Київ                                               № 06 – 04 

 

 

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 08 по 11 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 перший етап Всеукраїнського 

фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина».  

Учасниками першої фестивальної зміни стали 330 вихованців вокальних, 

фольклорних, інструментальних колективів та читці-декламатори з навчально-

виховних закладів Миколаївської, Запорізької, Хмельницької, Кіровоградської, 

Запорізької, Донецької, Сумської 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 «Літературна творчість» (читці-декламатори)  

І ступінь 

І молодша категорія 

Кацена Микиту, вихованця театрального гуртка «Фантазія» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської 

міської ради Запорізької області, керівник Аннєнкова Світлана Олександрівна; 
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Дричак Анастасію, вихованку театрального гуртка «Маскарад» Центру 

позашкільної роботи міста Краматорська Донецької області, керівник Мініна 

Наталія Миколаївна.  

ІІ молодша категорія 

Товстого Івана, вихованця театрального колективу «Діти Мельпомени» 

театрального відділення Сумської спеціалізованої школи № 29, керівник Каба 

Яніна Сергіївна. 

Середня категорія 

Скубко Поліну, вихованку театрального колективу «Діти Мельпомени» 

театрального відділення Сумської спеціалізованої школи № 29 Сумської 

області, керівник Товста Віталія Володимирівна. 

Старша категорія 

Козачка Едуарда, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

драматичного гуртка «Atoms» дитячо - юнацького центру національного 

відродження міста Первомайська Миколаївської області, керівник Гаврилюк 

Тетяна Пилипівна.  

Номінація «Літературна творчість» (авторська поезія)  

І ступінь  

І молодша категорія 
Ждовану Вікторію, вихованку гуртка літературної творчості «Альтанка» 

Дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, 

керівник Паламарчук Ніна Миколаївна. 

Старша категорія 

Рухленко Єлизавету, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 

міста Торецька Донецької області, керівник Самойленко Тетяна Миколаївна. 

ІІ ступінь (читці - декламатори)  

Середня категорія 

Марющенка Артура, вихованця театрального колективу «Діти 

Мельпомени» театрального відділення Сумської спеціалізованої школи № 29, 

керівник Каба Яніна Сергіївна. 

Категорія дебют 

Гловяк Єву, вихованку студії ведучих концертів та шоу-програм «Престиж» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, 

керівник Цецхладзе Лілія Романівна. 

ІІ молодша категорія 

Басову Анастасію, вихованку театрального відділення Сумської 

спеціалізованої школи № 29, керівник Древаль Олена Євгенівна.  

І молодша категорія 

Паланюк Дар’ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

драматичного гуртка «Atoms», Дитячо- юнацького центру національного 

відродження міста Первомайська Миколаївської області , керівник Гаврилюк 

Тетяна Пилипівна.  

Старша категорія 
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Данилову Аліну, вихованку гуртка літературної творчості «Альтанка» 

Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, 

керівник Паламарчук Ніна Миколаївна. 

ІІ ступінь (авторська поезія)  

І молодша категорія  

Мамот Єлизавету, вихованку гуртка літературної творчості «Альтанка» 

Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, 

керівник Паламарчук Ніна Миколаївна.  

ІІ молодша категорія  

Шияту Ксенію, вихованку гуртка літературної творчості «Альтанка» 

Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, 

керівник Паламарчук Ніна Миколаївна. 

Старша категорія  

Нікогосян Такуї, вихованку гуртка літературної творчості «Альтанка» 

Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, 

керівник Паламарчук Ніна Миколаївна. 

ІІІ ступінь (читці-дикламатори)  

І молодша категорія 

Гонітель Поліну, вихованку театрального гуртка «Фантазія» 

«Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості», 

міста Енергодара Запорізької області, керівник Аннєнкова Світлана 

Олександрівна.  

ІІ молодша категорія 

Остапенко Тетяну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

драматичного гуртка «Atoms» Дитячо- юнацького центру національного 

відродження міста Миколаєва, керівник Гаврилюк Тетяна Пилипівна; 

Шадріну Марію, вихованку студії художнього слова «Юність» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості» міста Кропивницького, керівник 

Політаєва Валентитна Григорівна; 

Левченка Віктора, вихованця гуртка «Театральний» Будинку дитячої 

творчості Кривоозерського району Миколаївської області; керівник Шинкарук 

Віта Іванівна.  

Середня категорія 

Олейнікову Валерію, вихованку театрального гуртка «Сузір’я» 

загальносвітньої школи № 1 міста Очакова Миколаївської області, керівник 

Чокова Ольга Сергіївна.  

Номінація «Вокал» (естрадний вокал) 

категорія дебют  

І ступінь 

Братащук Анастасію, вихованку гуртка сольного співу «Престиж» 

«Народного художнього колективу» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна. 

ІІІ ступінь 
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Солощук Софію, вихованку гуртка сольного співу «Престиж» «Народного 

художнього колективу» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна. 

Солісти (естрадний спів) 

І молодша категорія 

І ступінь 

Томаз Варвару, вихованку студії вокального мистецтва «Антарес» 

«Народного художнього колективу» обласного центру дитячої та юнацької 

творчості міста Кропивницького, керівник Дороганич Олена Сергіївна. 

ІІ ступінь 

Книш Марію, вихованку студії естрадного співу «Дивограй» «Народного 

художнього колективу» обласного будинку художньої творчості міста 

Миколаєва, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

ІІІ ступінь 

Піскорську Єлизавету, вихованку студії естрадного співу «Дивограй» 

«Народного художнього колективу» обласного будинку художньої творчості 

міста Миколаєва, керівник  Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Руденко Віолету, вихованку вокального гуртка «Аліски» «Зразкового 

художнього колективу» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва, керівник Лісова Ірина Володимирівна. 

ІІ молодша категорія 

І ступінь 

Політова Ярослава, вихованця вокально-хореографічного гуртка «Мрія» 

Центру дитячої та юнацької творчості Енергодарської міської ради Запорізької 

області, керівник  Долгополова Тетяна Олександрівна; 

Літвінову Катерину, вихованку» студії естрадного співу «Дивограй» 

«Народного художнього колективу» обласного будинку художньої творчості 

міста Миколаєва, керівник  Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Шкребій Діану, вихованку зразкового театру пісні «Криниченька» Будинку 

дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області, керівник Темна 

Валентина Анатоліївна. 

ІІ ступінь 

Буткалюк Олену, вихованку вокального гуртка «Любисточки» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, керівник 

Панкова Олена Сергіївна; 

Алабергенову Дар’ю, вихованку Центру культури і дозвілля міста Очакова 

Миколаєвської області, керівник Зволинський Віктор Іванович; 

Бушу Софію, вихованку гуртка сольного співу «Престиж» «Народного 

художнього колективу» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 

Піднебеснову Катерину, вихованку гуртка сольного співу «Престиж» 

«Народного художнього колективу» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна. 

ІІІ ступінь 
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Чертенкову Ірину, вихованку» студії естрадного співу «Дивограй» 

«Народного художнього колективу» обласного будинку художньої творчості 

міста Миколаєва, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Данич Ольгу, вихованку вокального гуртка «Аліски» «Зразкового 

художнього колективу» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва, керівник Лісова Ірина Володимирівна; 

Аврахову Яну, вихованку студії вокального мистецтва «Антарес» 

«Народного художнього колективу» Комунального позашкільного закладу 

обласного центру дитячої та юнацької творчості міста Кропивницького, 

керівник Дороганич Олена Сергіївна. 

Середня категорія 

І ступінь 

Остапчук Вікторію, вихованку зразкового вокального ансамблю «Вернісаж» 

Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області, керівник 

Темна Валентина Анатоліївна. 

ІІ ступінь 

Піднебеснову Анастасію вихованку гуртка сольного співу «Престиж» 

«Народного художнього колективу» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, керівник Табакар Тетяна Іванівна.  

ІІІ ступінь 

Калмикову Ольгу, вихованку» студії естрадного співу «Дивограй» 

«Народного художнього колективу» обласного будинку художньої творчості 

міста Миколаєва, керівник  Шепелевич Людмила Дмитрівна.  

Народний вокал  

ІІ молодша категорія 

І ступінь 

Коваленко Марину, вихованку зразкового театру пісні «Криниченька» 

Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області, керівник 

Темна Валентина Анатоліївна. 

ІІ ступінь 

Олійник Єлизавету, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

фольклорного колективу «Барвінок» Палацу творчості учнів міста Миколаєва, 

керівник Квітка Ірина Сергіївна. 

ІІІ ступінь 

Курбанову Дар’ю, вихованку хору «Товариш» Доманівського районного 

навчально-виховного комплексу «Доманівська загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів №1-Центр дитячої та юнацької творчості» Миколаївської області, 

керівник Служенко Мілентина Миколаївна. 

Класичний вокал  

ІІ молодша категорія 

ІІ ступінь 

Алабергенову Дар’ю, вихованку музичної школи міста Очакова 

Миколаївської області, керівник Гудкова Вікторія Миколаївна. 

Естрадний вокал(ансамблі) 
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І молодша категорія 

І ступінь 

«Народний художній колектив» студію вокального мистецтва «Антарес» 

Комунального позашкільного закладу обласного центру дитячої та юнацької 

творчості міста Кропивницького, керівник Дороганич Олена Сергіївна. 

ІІ ступінь 

«Народний художній колектив» студію естрадного співу «Дивограй» 

обласного будинку художньої творчості міста Миколаєва, керівник Шепелевич 

Людмила Дмитрівна.  

ІІІ ступінь 

«Зразковий художній колектив» студію естрадного співу «Сузір'я» 

обласного будинку художньої творчості міста Миколаєва, керівник Доленко 

Людмила Олександрівна;  

вихованців вокального ансамблю «Зоряниця» дитячого центру позашкільної 

роботи Корабельного району міста Миколаєва, керівник Гінтер Катерина 

Іванівна; 

вихованців вокального ансамблю «Дзвіночок» навчально-виховного 

комплексу «Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – Центр 

дитячої та юнацької творчості» Доманівського району Миколаївської області, 

Служенко Мілентина Миколаївна. 

Естрадний вокал (ансамблі) 

ІІ молодша категорія 

І ступінь 

«Народний художній колектив» студію естрадного співу «Дивограй» 

обласного будинку художньої творчості міста Миколаєва, керівник  Шепелевич 

Людмила Дмитрівна.  

Естрадний вокал ансамблі 

середня категорія 

І ступінь 

«Народний художній колектив» студію естрадного співу «Дивограй» 

обласного будинку художньої творчості міста Миколаєва, керівник  Шепелевич 

Людмила Дмитрівна; 

«Народний художній колектив» студію вокального мистецтва «Антарес» 

Комунального позашкільного закладу обласного центру дитячої та юнацької 

творчості міста Кропивницького, керівник Дороганич Олена Сергіївна.  

Естрадний вокал (ансамблі) 

змішана категорія 

ІІ ступінь 

вихованців вокального гуртка «Любисточки» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району міста Миколаєва, керівник Панкова Олена 

Сергіївна. 

Ансамблі вокального жанру (народний спів) 

І молодша категорія 

ІІ ступінь 
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«Зразковий художній колектив» фольклорний колектив «Барвінок» Палацу 

творчості учнів міста Миколаєва, керівник Квітка Ірина Сергіївна. 

ІІ молодша категорія 

І ступінь 

вихованців зразкового театру пісні «Криниченька» Будинку дитячої 

творчості міста Нетішина Хмельницької області, керівник Темна Валентина 

Анатоліївна. 

Середня категорія 

ІІІ ступінь 

вихованців вокального ансамблю «Кришталевий передзвін» навчально-

виховного комплексу «Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – 

Центр дитячої та юнацької творчості» Доманівського району Миколаївської 

області, керівник Служенко Мілентина Миколаївна. 

Хорові колективи  

І молодша категорія 

ІІ ступінь 

вихованців хору «Товариш» навчально-виховного комплексу «Доманівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – Центр дитячої та юнацької 

творчості» Доманівського району Миколаївської області, керівник Служенко 

Мілентина Миколаївна. 

Середня категорія 

І ступінь 

вихованців хору «Товариш» навчально-виховного комплексу «Доманівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – Центр дитячої та юнацької 

творчості» Доманівського району Миколаївської області, керівник Служенко 

Мілентина Миколаївна.  

Хорові колективи (народний спів) 

І молодша категорія 

ІІІ ступінь 

«Зразковий художній колектив» фольклорний  колектив «Барвінок» Палацу 

творчості учнів міста Миколаєва, керівник Квітка Ірина Сергіївна. 

Змішана категорія 

І ступінь  

«Зразковий художній колектив» фольклорний колектив «Барвінок» Палацу 

творчості учнів міста Миколаєва, керівник Квітка Ірина Сергіївна. 

Номінація «Народно-інструментальний жанр» (оркестри) 

І ступінь 

«Народний художній колектив» оркестр народних інструментів «Барвистий 

передзвін»» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району міста 

Миколаєва, керівники Шевченко Юрій Андрійович, концертмейстер Слятіна 

Ірина Олександрівна. 

ІІ ступінь 
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«Зразковий художній колектив» оркестр народних інструментів «Дивоцвіт» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району міста Миколаєва, 

керівник Сироєжко Ольга В’ячеславівна. 

ІІІ ступінь 

«Народний художній колектив» оркестр народних інструментів Палацу 

творчості учнів міста Миколаєва, керівник Гончарук Сергій Володимирович. 

Ансамблі 

І ступінь 

«Народний художній колектив» ансамбль українських народних 

інструментів «Козаченьки» 1, Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Добропілля Донецької області, керівник Єжижанський Євген Володимирович; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль «Дівоч-сон» капели бандуристів 

«Україночка» міста Миколаєва, керівник Усова Наталія Сергіївна. 

ІІ ступінь 

«Зразковий художній колектив» капела бандуристів «Україночка» міста 

Миколаєва, керівник Усова Наталія Сергіївна; 

ансамбль сопілкарів «Вітрогони» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, керівник Ілечко Василь Дмитрович; 

ансамбль баяністів та акордеоністів Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, керівник Борисов Сергій 

Володимирович. 

ІІІ ступінь 

ансамбль баяністів дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного 

району міста Миколаєва, керівник Підрушняк Наталія Вікторівна; 

ансамбль гітаристів «Акорд» Палацу творчості учнів міста Миколаєва, 

керівник Миронова Лариса Георгіївна; 

ансамбль бандуристів «Дивоструни» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, керівник Кожурова Тетяна Михайлівна; 

«Народний художній колектив» ансамбль українських народних 

інструментів «Козаченьки» 2 Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Добропілля Донецької області, керівник Єжижанський Євген Володимирович. 

Солісти 

ІІ молодша категорія 

І ступінь 

Урсул Вікторію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, керівник Борисов Сергій 

Володимирович. 

ІІ ступінь 

Старощука Лева, вихованця «Народного художньогно колективу» оркестру 

народних інструментів Палацу творчості учнів міста Миколаєва, керівник 

Гончарук Сергій Володимирович. 

Середня категорія 

Гран – Прі 
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Чеботана Данила, вихованця «Народного художнього колективу» ансамблю 

українських народних інструментів «Козаченьки» 1, Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, керівник 

Єжижанський Євген Володимирович. 

ІІІ ступінь 

Барсукова Іллю, вихованця «Народного художнього колективу» ансамблю 

українських народних інструментів «Козаченьки» 1 Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Добропілля Донецької області, керівник Єжижанський Євген 

Володимирович; 

Верхоляк Софію, вихованку «Народного художнього колективу» оркестру 

народних інструментів Палацу творчості учнів міста Миколаєва, керівник 

Гончарук Сергій Володимирович. 

Номінація «Фольклор» 

І ступінь 

фольклорний колектив «Дзвіночок» Ольшанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області Будинку 

творчості учнів, керівник Федорова Ольга Павлівна. 

ІІІ ступінь 

«Зразковий художній колектив» фольклорний гурток «Калинонька» 

Врадіївського Будинку дитячої творчості Миколаївської області, керівник 

Мальована Ольга Анатоліївна; 

фольклорний колектив «Світанок» Калинівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Єланецької районної ради Миколаївської області, керівник Стірус 

Леся Василівна. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 
 

 


