
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

11. 10. 2017                                          м. Київ                                               № 10 – 08 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю-конкурсу пісні і танцю 

національних меншин України 

«Україна - мій дім»  

 

 

Відповідно до плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

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

Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін у додаток до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626», 11 жовтня ц.р. у м. 

Луцьк Українським державним центром позашкільної освіти спільно з 

Волинським державним центром естетичного виховання учнів загальноосвітніх 

та професійно-технічних навчальних закладів було проведено Всеукраїнський 

відкритий фестиваль-конкурс пісні і танцю національних меншин України 

«Україна - мій дім»  

Участь у конкурсі взяли близько 280 учасників з 7 областей України: 

Волинської, Житомирської, Запорізької, Донецької, Кіровоградської, 

Львівської, Хмельницької. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців та учасників Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-конкурсу пісні і танцю національних меншин України 

«Україна - мій дім»  

Номінація «Хореографія» 

дипломом І ступеня 

народний ансамбль танцю «Барвінок» комунального позашкільного 

навчального закладу «Ковельський Палац учнівської молоді ім. Івана Франка» 

Волинської області; 
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народний художній колектив ансамбль танцю «Посмішка» Житомирського 

Центру творчості дітей і юнацтва. 

Дипломом ІІ ступеня 

народний художній колектив ансамбль народного танцю «Ровесники» 

Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької 

області; 

зразковий ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області. 

Дипломом ІІІ ступеня 

зразковий ансамбль народного танцю «Вербиченька» комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської 

ради» Волинської області; 

зразковий танцювальний ансамбль «Калинонька» Маневицького районного 

Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області; 

клуб спортивного бального танцю «Фортуна» Волинського державного 

центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів; 

танцювальний колектив «Дивограй» Володимир-Волинського районного 

Будинку школяра Волинської області. 

Номінації «Вокал» 

перша вікова категорія 

дипломом ІІ ступеня 

вокальний гурт «Ритм» навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» № 2 міста Каменя-Каширського Волинської 

області. 
 

Друга вікова категорія 

дипломом І ступеня 

Карпука Ярослава, учня навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» селища міського типу Стара Вижівка Волинської 

області. 

дипломом ІІ ступеня 

Перебайло Єлизавету, вихованку Волноваського районного будинку дитячої 

творчості Донецької області; 

Савосюк Владиславу, вихованку Любомльського Будинку школяра Волинської 

області; 

вокальний ансамбль Волинського державного центру естетичного виховання 

учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів; 

Дрянєву Маріанну, Мірошниченко Уляну, вихованок Клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» міста Бердянська Запорізької області. 

дипломом ІІІ ступеня 

Ткачук Ліну, вихованку Центру позашкільної освіти міста Володимира-

Волинського Волинської області; 

фольклорний гурт «Берегиня» Володимир-Волинського районного Будинку 

школяра Волинської області; 
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Галоян Еліну, ученицю музичної школи № 1 ім. Ф. Шопена міста Луцька Волинської 

області. 

Третя вікова категорія 

дипломом І ступеня 

Михалюк Анну, вихованку Володимир-Волинського районного Будинку 

школяра Волинської області; 

Луковського Олега, учня Львівського вищого професійного училища 

комп’ютерних технологій та будівництва; 

Яришеву Дар’ю, ученицю професійно-технічного училища № 12 міста 

Знам’янки Кіровоградської області; 

Ковальську Андріану, ученицю Старокостянтинівського професійного ліцею 

Хмельницької області; 

Бакун Надію, ученицю державного навчального закладу Нововолинського центру 

професійно-технічної освіти Волинської області; 

Тітчук Вікторію, Смаль Анастасію, учениць комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 – колегіум» міста 

Ковеля Волинської області. 

дипломом ІІ ступеня 

Феїм Уляну, ученицю Волинського коледжу Національного університету 

харчових технологій; 

Бідзюру Сніжану, Дубнюк  Іванну, учениць Волинського коледжу Національного 

університету харчових технологій. 

дипломом ІІІ ступеня 

Волошину Юлію, Придрика Павла, учнів Львівського вищого професійного 

училища № 29; 

Котляренка Андрія, Ковальчука Рустама, учнів Оваднівського професійного 

ліцею Волинської області. 

Дипломом учасника фестивалю 

номінація «Хореографія» 

танцювальний колектив «Зорецвіт» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

села  Бужанка Іваничівського району Волинської області; 

танцювальний дует «Тандем» Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Берестечка Горохівського району Волинської області; 

танцювальний колектив «Фантазія» комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 – Луцької міської ради» 

Волинської області; 

зразковий художній колектив ансамбль народного танцю «Радість» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова міста Бердичів Житомирської області. 

Номінації «Вокал» 

Федорко Розанну, вихованку Маневицького районного Центру творчості дітей 

та юнацтва Волинської області; 

Люклянчук Анастасію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

міста Ковеля Волинської області; 



4 

 

дует «Бенефіс» Рожищенського районного Будинку дитячої творчості 

Волинської області; 

квартет «Аква» студії вокального і сольного співу «Зорепад» Рожищенського 

районного Будинку дитячої творчості Волинської області; 

Цалая Микиту, вихованця Маневицького районного Центру творчості дітей та 

юнацтва Волинської області; 

Мацієвську Анастасію, ученицю професійно-технічного училища № 12 

міста Знам’янки Кіровоградської області; 

Матвієць Карину, ученицю професійно-технічного учили № 12 міста Знам’янки 

Кіровоградської області; 

Сауляка Станіслава, Притулу Тараса, учнів державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне художнє училище»; 

Пристойну Дарину, вихованку Маневицького районного Центру творчості 

дітей та юнацтва Волинської області; 

Акієву Анну та Акієву Юлію, вихованок Володимир – Волинського Будинку 

школяра Волинської області. 

2. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти 

за високий рівень організації, проведення Всеукраїнського відкритого 

фестивалю-конкурсу пісні і танцю національних меншин «Україна – мій дім» та 

семінару-практикуму «Патріотизм та національна свідомість – ознака сучасної 

учнівської молоді»: 

Дідик Оксані Олександрівні, директору Волинського державного центру 

естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів; 

Матвіюк Ориславі Олександрівні, методисту Волинського державного 

центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів; 

Малець Ірині Петрівні, методисту Волинського державного центру 

естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів; 

Калиш Аллі Володимирівні, керівнику осередку національно-патріотичного 

виховання «Маленькі патріоти» Волинського державного центру естетичного 

виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів; 

Шевченко Віталію Юрійовичу, керівнику осередку національно-

патріотичного виховання «Маленькі патріоти» Волинського державного центру  

естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                            Г. А. Шкура 
 

 


