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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства  

освіти і науки України 

від 06.02.2017 р.  № 183 

 

 

 

Рішення 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України  

з присвоєння почесних звань «Народний художній колектив» і  

«Зразковий художній колектив» учнівським творчим колективам,  

що діють у навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України 

 

 

1. Творчі колективи, яким присвоєно почесне звання  

«Народний художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням навчального 

закладу 

1. Донецька Вокальна студія «Heartbeat» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості 

2. Львівська Музичний театр «Острів дитинства» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Шевченківського району                    

м. Львів 

3. Миколаївська Духовий    оркестр    Палацу    творчості    учнів                     

м. Миколїв 

4. Черкаська Студія образотворчого мистецтва «Перлина» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Смілянської міської 

ради 

5. м. Київ Модельно-хореографічна студія «Індустрія моди» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського 

району  

 

 

2. Творчі колективи, яким підтверджено почесне звання  

«Народний художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням навчального 

закладу 

1. Дніпро- 

петровська 

 

Студія образотворчих мистецтв «Журавочка» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячо-юнацької творчості 

«Горицвіт»» Криворізької міської ради 

2. Житомирська Ансамбль танцю «Посмішка» Житомирського Центру 

творчості дітей і молоді 
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3. Житомирська Шоу-театр «КЛЕМ» Житомирського Центру творчості 

дітей і молоді 

4. Житомирська Студія образотворчого мистецтва «Юний художник» 

Житомирського Центру творчості дітей і молоді 

5. Запорізька Хоровий колектив української пісні «Терниця» 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району Запорізької міської ради  

6. Рівненська Ансамбль народного танцю «Дружба» Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді 

7. Рівненська Молодіжний фольклорний гурт «Веснянка» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

8. Рівненська Етногурт «Сільська музика» Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді 

9. Рівненська Ансамбль сучасного танцю «Ligth Dance Company»  

Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

10. Сумська «Dance Centre «ARTES»» Комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

11. Тернопільська Хоровий колектив «Калина» Тернопільської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради  

12. Тернопільська Ансамбль народної музики «Горинь» Державного 

навчального закладу «Почаївське вище професійне 

училище» 

13. Тернопільська Хор Державного навчального закладу «Почаївське 

вище професійне училище» 

14. Тернопільська Хорова капела «Зоринка» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Дитяча хорова школа 

«Зоринка»» 

15. Тернопільська Фольклорно-етнографічний колектив «Віляни» 

Державного навчального закладу «Шумське 

професійно-технічне училище» 

16. Тернопільська Мішаний хор «Волинь» Державного навчального 

закладу «Шумське професійно-технічне училище» 

17. Тернопільська Жіночий хор Державного навчального закладу 

«Тернопільський центр професійно-технічної освіти» 

18. Тернопільська Фольклорний театр Державного навчального закладу 

«Тернопільський центр професійно-технічної освіти» 

19. Тернопільська Поетичний театр «Калина» Державного навчального 

закладу «Підгаєцький професійний аграрний ліцей» 

20. Тернопільська Сатиричний гурт «Знай наших» Державного 

навчального закладу «Підгаєцький професійний 

аграрний ліцей» 

21. Тернопільська Жіночий хор Державного професійно-технічного 
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навчального закладу «Заліщицьке вище професійне 

училище» 

22. Тернопільська Вокальний ансамбль «Галичани» Технічного коледжу 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя 

23. Тернопільська Фольклорний театр пісні «Калина» Державного 

професійно-технічного навчального закладу 

«Тернопільське вище професійне училище 

ресторанного сервісу і торгівлі» 

24. Тернопільська Театр моди «Феєрія краси» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Тернопільське вище 

професійне училище сфери послуг та туризму» 

25. Херсонська Ансамбль танцю «Райдуга» Херсонського центру 

дитячої та юнацької творчості Херсонської міської 

ради 

26. Хмельницька Театр пісні «Злагода» Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва 

27. Чернігівська Театр танцю «Слов’яни» Комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва 

28. Чернігівська Оркестр народних інструментів Комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва 

29. м. Київ Студія «Кераміка та мистецтво стінопису» Київського 

Палацу дітей та юнацтва 

30. м. Київ Студія «Образотворче мистецтво» Київського Палацу 

дітей та юнацтва 

31. м. Київ Студія «Майстерня рукоділля» Київського Палацу 

дітей та юнацтва 

32. м. Київ Хореографічний ансамбль «Юність» Будинку дитячої 

творчості Подільського району  

33. м. Київ Оркестр духових інструментів «Ліра» позашкільного 

навчально-виховного закладу Палацу дитячої та 

юнацької творчості Солом’янського району  

 

 

3. Творчі колективи, яким присвоєно почесне звання  

«Зразковий художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Волинська Вокально-хорова студія «Барвограй» комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей 

Луцької міської ради» 
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2. Дніпропетровська 

 

Ансамбль народно-сценічного танцю «Акварель» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-

Міського району» міста Кривого Рогу 

3. Дніпропетровська Гурток «Юний художник» Комунального закладу 

«Верхівцевський Будинок дітей та юнацтва» 

Верхівцевської міської ради 

4. Дніпропетровська Творче об’єднання «Креативчик» Міського 

комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої творчості «Надія» міста 

Першотравенська» 

5. Дніпропетровська Хореографічний ансамбль «Слов’яночка» 

Комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад № 3» Кам’янської 

міської ради» 

6. Дніпропетровська Гурток «Писанкарство» Комунального закладу 

«Верхівцевський Будинок дітей та юнацтва» 

Верхівцевської міської ради 

7. Дніпропетровська Дитячий хореографічний ансамбль «Браво» 

навчально-виховного комплексу «Ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10» 

Марганецької міської ради  

8. Донецька Хореографічна студія «Фо степ» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

9. Житомирська Хореографічний ансамбль «Колібрі» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова 

10. Житомирська Театральний гурток «Трамвайчик» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова 

11. Закарпатська Хореографічна студія «Dance of angels» 

Іршавського районного Будинку дитячої творчості 

Іршавської районної ради  

12. Львівська Ансамбль народного танцю «Веселкові коралі» 

Львівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   

№ 82 Львівської міської ради  

13. Миколаївська Ансамбль народного танцю «Сяйво України» 

Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

мистецтв і прикладних ремесел експериментального 

навчального закладу Всеукраїнського рівня 

«Академія дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради  

 

14. Сумська Вокальний ансамбль «Глорія» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою 
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молоддю 

15. Сумська Ансамбль народного танцю «Сонечко» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 

16. Сумська Творче об’єднання «Перлина» Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Глухівської 

міської ради  

17. Сумська Фотостудія «Ми» Сумського міського центру 

науково-технічної творчості молоді 

18. Сумська Вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка» 

Конотопського центру дитячо-юнацької творчості 

Конотопської міської ради  

19. Сумська Хореографічний колектив «Мрія» Конотопського 

центру дитячо-юнацької творчості Конотопської 

міської ради  

20. Хмельницька «Різьблення по дереву» Кам`янець-Подільського 

Центру дитячої та юнацької творчості 

21. Черкаська Гурток «Фантазія» Корсунь-Шевченківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

Корсунь-Шевченківської районної ради 

22. Чернівецька Хореографічний колектив «Сяйво» Хотинської 

гімназії Хотинської міської ради  

23. Чернігівська Дитячий танцювальний ансамбль «Колорит» 

Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 35 Чернігівської міської ради  

24. Королівство 

Іспанія 

Ансамбль українського танцю «Кричевчанка» 

Української суботньої християнської школи 

«Світанок» громадської організації «Українці 

Алкали» міста Алкала де Енарес, провінції Мадрид, 

Республіка Іспанія (учні загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів «Міжнародна 

українська школа») 

 

4. Творчі колективи, яким підтверджено почесне звання 

«Зразковий художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Волинська Театральна студія «Мельпомена» Ківерцівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

2. Волинська Студія декоративно-ужиткового мистецтва 

«Бджілка» Ківерцівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості 

3. Волинська Ансамбль народного танцю «Веселка» Центру 
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 позашкільної освіти м. Володимир-Волинський 

4. Волинська Літературна студія «Первоцвіт» імені Дмитра 

Іващенка  комунального закладу «Луцька гімназія  

№ 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської 

ради» 

5. Волинська Ансамбль бандуристів «Срібні струни» Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Горохів 

Горохівської районної ради 

6. Волинська 

 

Театральний гурток «Чудодії» Палацу учнівської 

молоді м. Луцьк 

7. Дніпропетровська Хореографічний ансамбль «Іскорка» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»» 

Криворізької міської ради 

8. Дніпропетровська 

 

Оркестр народних інструментів «Гармошечка» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячо-юнацької творчості 

«Горицвіт»» Криворізької міської ради 

9. Дніпропетровська Ансамбль бального танцю «Юність» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський палац дитячо-юнацької творчості 

«Горицвіт»»  Криворізької міської ради 

10. Дніпропетровська Студія «Рукоділля» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячо-

юнацької творчості «Горицвіт»» Криворізької 

міської ради 

11. Дніпропетровська Хор «Водограй» Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 26 Криворізької міської 

ради  

12. Дніпропетровська Театральна студія «Лицедії» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості Центрально-

Міського району» міста Кривого Рогу 

13. Дніпропетровська Гурток «Кераміка» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків 

Тернівського району» 

14. Дніпропетровська Літературно-творча студія «Імідж» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості Центрально-

Міського району» міста Кривого Рогу 

15. Дніпропетровська Колектив естрадного танцю «Очаровашки» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Зміна»» Криворізької 

міської ради 

16. Дніпропетровська Ансамбль сучасної пісні «Співаночки» 
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Комунального позашкільного навчального закладу  

«Міський палац дітей та юнацтва» Дніпровської 

міської ради 

17. Дніпропетровська ART школа-студія Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради 

18. Дніпропетровська Колектив естрадно-спортивного танцю «Алегро» 

Комунального позашкільного навчального закладу  

«Палац творчості дітей та юнацтва» Дніпровської 

міської ради 

19. Дніпропетровська Дитячий театральний колектив «Серпантин» 

Комунального позашкільного навчального закладу  

«Палац творчості дітей та юнацтва» Дніпровської 

міської ради 

20. Дніпропетровська Вокально-хореографічна студія «Color music» 

Комунального позашкільного навчального закладу  

«Палац творчості дітей та юнацтва» Дніпровської 

міської ради 

21. Дніпропетровська Гурток образотворчого мистецтва «Краплинка» 

Комунального позашкільного навчального закладу  

«Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Дніпровської  міської ради 

22. Запорізька Студія художнього в’язання «Візерунок» Центру 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району Запорізької міської ради  

23. Запорізька Ансамбль естрадно-спортивного танцю «Міраж» 

Позашкільного навчального закладу «Центр 

дозвілля дітей та юнацтва Вознесенського району» 

Запорізької міської ради  

24. Запорізька Художній колектив «Джерело» Енергодарського 

навчально-виховного комплексу № 1 

Енергодарської міської ради  

25. Львівська Студія образотворчого мистецтва «Живиця» 

Личаківського Будинку дитячої та юнацької 

творчості м. Львів 

26. Львівська Вокальний гурт «Родзинка» Личаківського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Львів 

27. Львівська Ансамбль танцю «Барвінок» Личаківського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Львів 

28. Миколаївська Гурток «Вишивка» Снігурівського Будинку 

творчості дітей та юнацтва 

29. Миколаївська Гурток «Плетіння мережива на коклюшках» 

Снігурівського Будинку творчості дітей та 

юнацтва  

30. Миколаївська Драматичний гурток «Atoms» Первомайського 
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міського дитячо-юнацького центру національного 

відродження 

31. Миколаївська Студія образотворчого мистецтва «Оранжеве 

небо» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради 

32. Миколаївська Гурток аплікації соломкою та соломоплетіння 

«Сонячне сяйво» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради 

33. Рівненська Духовий оркестр Рівненського міського Палацу 

дітей та молоді 

34. Рівненська Дитячий фольклорний гурт «Весняночка» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

35. Рівненська Ансамбль сучасного танцю «Ligth» Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді 

36. Рівненська Театр-студія «Маленький принц» Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді 

37. Рівненська Хореографічний колектив «Поліський віночок» 

Рівненської класичної гімназії «Престиж» 

Рівненської міської ради 

38. Рівненська Ансамбль народного танцю «Весняночка» 

Володимирецького районного колегіуму 

39. Сумська Майстерня художнього ткацтва Комунального 

закладу Сумського Палацу дітей та юнацтва 

40. Сумська Майстерня художньої кераміки Комунального 

закладу Сумського Палацу дітей та юнацтва 

41. Тернопільська Танцювальний колектив «Весняний подих» 

Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних 

мов Тернопільської міської ради  

42. Херсонська Образотворча студія «Палітра» Херсонського 

Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської 

ради 

43. Херсонська Театральний колектив «Віват» Херсонського 

Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської 

ради 

44. Хмельницька Гурток декоративно-ужиткового мистецтва 

«Дивограй» Зіньківського навчально-виховного 

комплексу «Середня спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» 

Віньковецького району  

45. Хмельницька Хореографічний колектив «Фламінго» 

Волочиського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Волочиської міської ради  

46. Черкаська Гурток декоративно-прикладного мистецтва 

«Дивосвіт» позашкільного навчального закладу 
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«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської 

міської ради 

47. Черкаська Дитяча телестудія «Я+ТИ» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Смілянської міської ради 

48. Черкаська Вокальна студія «Юність» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Смілянської міської ради 

49. Черкаська Клуб спортивного бального танцю «ЛАДенс» 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Смілянської міської ради 

50. Черкаська Хореографічний колектив «Імпульс» Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Уманської міської ради 

51. Черкаська Гурток бісероплетіння «Чарівна намистинка» 

Золотоніського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Золотоніської районної ради 

52. Черкаська Творче об’єднання «Чарівна намистинка» 

Черкаського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Черкаської районної ради  

53. Черкаська Танцювальний колектив «Первоцвіт» Центру 

дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської 

районної ради  

54. Черкаська Духовий оркестр Черкаського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Черкаської районної 

ради  

55. Черкаська Театральна студія «Вікторія» Маньківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, 

малої академії наук учнівської молоді 

Маньківської районної ради 

56. Чернігівська Студія образотворчого мистецтва «Палітра»  

Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької 

міської ради 

57. Чернігівська Студія естрадного співу «Дивоцвіт» 

Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2                  

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних 

мов м. Чернігів 

58. м. Київ Студія «Майстерня іграшки» Київського Палацу 

дітей та юнацтва 

59. м. Київ Естрадно-циркова студія «Арлекіно» гімназії № 59 

імені О. М. Бойченка Голосіївського району  
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5. Творчі колективи, яких позбавлено почесного звання 

«Зразковий художній колектив», «Народний художній колектив» 

як такі, що перестали існувати у навчальних закладах системи 

Міністерства освіти і науки України 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Донецька Теле- прес студія «ТВ-кадри» Центру дитячої та 

юнацької творчості Костянтинівської міської ради   

2. Миколаївська Гурток образотворчого мистецтва «Жар-птиця» 

Палацу творчості учнів м. Миколаїв 

3. Миколаївська Ансамбль танцю «Сонечко» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради 

4. Миколаївська Гурток декоративно-ужиткового мистецтва 

«Художня обробка шкіри» Вознесенського міського 

центру дитячої та юнацької творчості 

5. м. Київ Ансамбль бального танцю «Надія» позашкільного 

навчального закладу Центру творчості дітей та 

юнацтва Оболонського району  

6. м. Київ Дитячий спортивно-хореографічний ансамбль 

«Ластівка» позашкільного навчального закладу 

Центру творчості дітей та юнацтва Оболонського 

району  

7. м. Київ Арт-школа  дитячої  моди  «Ясочка»  Центру 

дитячої та  юнацької  творчості  Солом’янського  

району  

8. м. Київ Ансамбль народного танцю «Вітерець» Центру 

«ART» Печерського району 

9. м. Київ Етногурт «Покрова» позашкільного навчального 

закладу Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району  

10. м. Київ Хор «Елегія» середньої школи № 129 

Дніпровського району  

11. м. Київ Театр «Гуадеамус» гімназії «Троєщина» ІІ-ІІІ 

ступенів Деснянського району  

 
 


