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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 

 08.04.2016                     № 413 
 

 

Про присвоєння, підтвердження, позбавлення 

почесних звань «Народний художній колектив» і  

«Зразковий художній колектив»  

 

 

Відповідно до пунктів 1.2, 1.3, 2.7 Положення про почесні звання 

«Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» системи 

Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 серпня 2002 р. № 461, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29 листопада 2002 р.  за № 936/7224, та на 

підставі протоколу від 19.02.2016 року № 1  засідання експертної комісії 

Міністерства освіти і науки України з присвоєння звань «Народний художній 

колектив» і «Зразковий художній колектив» творчим колективам, що діють у 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах 

системи Міністерства освіти і науки України і працюють у різних жанрах та 

видах мистецтва 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити рішення експертної комісії Міністерства освіти і науки 

України з присвоєння почесних звань «Народний художній колектив» і 

«Зразковий художній колектив» (далі – експертна комісія МОН) творчим 

колективам, що постійно діють у загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах системи Міністерства освіти і 

науки України (далі – навчальні заклади), що додаються.                                 

2. Директорам департаментів (начальникам управлінь) освіти і науки 

обласних та Київської міської державних адміністрацій:  

1) інформувати керівників навчальних закладів про рішення експертної 

комісії МОН про присвоєння почесних звань «Народний художній колектив» і 

«Зразковий художній колектив» творчим колективам, визначених у додатках 1-

4, для встановлення надбавок, доплат, премій відповідно до законодавства 

України;  

2) повідомити керівників навчальних закладів про рішення експертної 

комісії МОН про позбавлення почесних звань творчих колективів «Народний 
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художній колектив» і «Зразковий художній колектив», визначених у                 

додатку 5; 

3) подати в установленому порядку пропозиції щодо нагородження 

керівників та педагогічних працівників навчальних закладів, відповідно до 

пункту 4.1. Положення про почесні звання «Народний художній колектив» і 

«Зразковий художній колектив» системи Міністерства освіти і науки України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра                  

Хобзея П. К.  

 

 

 

 

Міністр                                                                                                   Сергій Квіт 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ  Міністерства  

освіти і науки України  

від 08.04.2106 № 413 

 

 

 

 

 

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. 

Запорізька 

 

 

Циркова студія «Едельвейс» Центру дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району 

Запорізької міської ради  

2. Львівська 

Вокально-хореографічний ансамбль «Викрутасики» 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини міста 

Львова 

3. 

Одеська 

 

 

 

Художній колектив студії образотворчого 

мистецтва «Талісман» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

4. Одеська 

Студія художньо-естетичного виховання «Чемша 

Варуіте» Криничненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Болградської районної ради 

5. 

Одеська 

 

 

Ансамбль танцю «Сюрприз» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

будинок дитячої та юнацької творчості 

«Домінанта»» Одеської міської ради 

6. Одеська 

Ансамбль танцю «Мозаїка» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

будинок дитячої та юнацької творчості 

«Домінанта»» Одеської міської ради 

7. Херсонська 
Дитячий театр «Арт-Ідея» Херсонської гімназії № 3 

Херсонської міської ради 
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8. Хмельницька 
Ансамбль сучасного танцю «Апельсин» Кам`янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості  

9. Хмельницька 

Оркестр народних інструментів Кам`янець-

Подільського навчально-виховного комплексу № 9 

ім. А.М.Трояна у складі спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови та школи 

мистецтв 

10. Черкаська 
Вокальна студія «КАРАМЕЛЬ» Черкаської гімназії 

№ 31 Черкаської міської ради  

11. Чернівецька 

Колектив сучасного танцю «Імперія» при 

Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 11  

 

2. Творчі колективи, яким підтверджено  

почесне звання «Народний художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Вінницька 

Танцювальний колектив «Лілея» Тульчинського 

районного будинку дітей та юнацтва Тульчинської 

районної ради 

2. Вінницька 

Ансамбль скрипалів «Елегія» Гімназії 

(загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ 

ступенів гуманітарного, художньо-естетичного 

профілю) міста Могилева-Подільського 

3. Вінницька 

Танцювальний гурток «Посмішка» естрадно-

спортивного танцю Гайсинського районного 

Будинку школярів та молоді 

4. Волинська 
Ансамбль спортивного танцю «Троянда» Палацу 

учнівської молоді міста Луцька 

5. Дніпропетровська 

Ансамбль народного танцю «Райдуга» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості 

Дзержинського району» міста Кривого Рогу 

6. Дніпропетровська 

Студія естрадного танцю «Ренесанс» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дитячої 

та юнацької творчості Центрально-Міського 

району» міста Кривого Рогу 

7. Дніпропетровська 

Дитячий народний вокально-фольклорний ансамбль 

«Веселі нотки» Комунального закладу освіти 

міського Центру-комплексу позашкільної роботи 

міста Марганця 

8. Дніпропетровська 
Ансамбль танцю «Цвітень» Комунального 

позашкільного навчального закладу міський Палац 
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дітей та юнацтва 

9. Кіровоградська 

Колектив-студія «Художнє різьблення» Центру 

дитячої та юнацької творчості ім. О.Шакала  

Олександрійської міської ради 

10. Сумська 

Дизайн-студія «ART’elь moda» Комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю 

11. Сумська 
Театр юних «Шпаківня» Комунального закладу 

Сумського Палацу дітей та юнацтва 

12. Сумська 

Духовий оркестр «Юність» Шосткинського 

міського центру естетичного виховання 

Шосткинської міської ради 

13. Сумська 
Ансамбль народного танцю «Весна» Сумського 

національного аграрного університету 

14. Харківська 

Театр «Сорванцы» Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

15. Херсонська 

Ансамбль сучасної хореографії «Божья коровка» 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Новокаховської міської ради  

16. Херсонська 

Оркестр народних інструментів Херсонського 

Палацу дитячої та юнацької творчості Херсонської 

міської ради 

17. Чернігівська 
Хор «Васильки» імені Василя Бурноса Носівської 

районної гімназії Носівської районної ради 

18. м. Київ 
Духовий оркестр «Унісон» Центру позашкільної 

роботи Святошинського району 

19. м. Київ 

Творче об’єднання «Майстерня декоративного 

розпису» Центру позашкільної роботи 

Святошинського району 

 

3. Творчі колективи, яким присвоєно почесне звання 

«Зразковий художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Вінницька 

Вокальна група ансамблю танцю «Радість» закладу 

Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені 

Лялі Ратушної 

2. Волинська 
Ансамбль бандуристів «Вишиванка» Палацу 

учнівської молоді міста Луцька 

3. Житомирська 
Гурток циркового мистецтва «Жанр» Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова Бердичівської 
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міської ради 

4. Житомирська 

Гурток «Моделювання іграшок-сувенірів» Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова Бердичівської 

міської ради 

5. Житомирська 
Фольклорний ансамбль «Мальва» Палацу дітей та 

молоді міста Новограда-Волинського 

6. Івано-Франківська 
Дизайн-студія «VERITAS» Центру професійно-

технічної освіти № 1 міста Івано-Франківська 

7. Львівська 

Вокально-естрадний гурток «Ілюзія» Центру 

дитячої та юнацької творчості МЖК-1 Сихівського 

району міста Львова 

8. Львівська 

Гурток бісерування «Намистинки» Кам’янка-

Бузького районного Центру творчості дітей та 

юнацтва Кам’янка-Бузького району 

9. Львівська 

Студія народного танцю «Мрія» Кам’янка-Бузького 

районного Центру творчості дітей та юнацтва 

Кам’янка-Бузького району 

10. Львівська 

Арт-студія «Колорит» Кам’янка-Бузького 

районного Центру творчості дітей та юнацтва 

Кам’янка-Бузького району 

11. Миколаївська 

Гурток декоративно-прикладного мистецтва 

«Клаптикова мозаїка» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Ленінського району міста Миколаєва 

12. Одеська 

Ансамбль болгарського народного танцю «Хоро» 

обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня 

школа-інтернат «Болградська гімназія ім. 

Г.С.Раковського» 

13. Одеська 

Хореографічний колектив «Пірует» Комунального 

закладу «Міський центр дитячої творчості» міста 

Білгорода-Дністровського 

14. Одеська 

Хореографічний ансамбль «Карнавал» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Моряна»» 

15. Полтавська 
Вокальна студія Полтавського Палацу дитячої та 

юнацької творчості 

16. Сумська 

Хореографічний колектив «Веселка» Лебединського 

центру позашкільної освіти Лебединської міської 

ради 

17. Сумська 

Вокально-хоровий колектив «Мозаїка» 

Комунального закладу Сумський Палац дітей та 

юнацтва Сумської міської ради 

18. Херсонська 

Гурток декоративно-прикладного мистецтва 

«В’язання та макраме» комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» 
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Великоолександрівської районної ради  

19. Херсонська 

Хореографічний колектив «Сонечко» 

Цюрупинського центру дитячої та юнацької 

творчості Цюрупинської районної ради 

20. Херсонська 

Театральний гурток «Світлячок» Голопристанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням предметів філологічного та природничо-

математичного циклів Голопристанської міської 

ради  

21. Хмельницька 

Вокальна студія «Гармонія» Кам`янець-Подільської 

спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Хмельницької обласної ради 

22. Черкаська 

Ансамбль домристів «Акварелі» Шевченківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням предметів гуманітарно-

естетичного профілю Черкаської обласної ради 

23. Черкаська 

Студія раннього розвитку «Чарівний ліхтарик» 

Корсунь-Шевченківського районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Корсунь-

Шевченківської районної ради  

24. Черкаська 

Студія образотворчого мистецтва «Юний 

художник» Будинку школярів та юнацтва 

Канівського району 

25. Чернігівська 

Танцювальний колектив «Веселі черевички» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва 

Козелецької районної ради 

26. м. Київ 

Творча майстерня «Берегиня» позашкільного 

навчального закладу Центр творчості дітей та 

юнацтва Оболонського району  

27. м. Київ 

Гурток квілінгу «Паперові фантазії» позашкільного 

навчального закладу Центр творчості дітей та 

юнацтва Оболонського району 

28. м. Київ 

Творче об’єднання «Ліпка із солоного тіста» Станції 

юних техніків – Центру науково-технічної творчості 

молоді Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

29. м. Київ 

Творча майстерня «Бісер чарівний» Станції юних 

техніків – Центру науково-технічної творчості 

молоді Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

30. м. Київ 

Анімаційна дитяча студія «Сто фантазій» Станції 

юних техніків – Центру науково-технічної творчості 

молоді Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
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4. Творчі колективи, яким підтверджено почесне звання 

 «Зразковий художній колектив»  

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Волинська 

Студія танцю «Мега Денс» Ківерцівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

2. Волинська 
Театральна студія «Шанс» Будинку школяра 

Любомльської районної ради 

3. Волинська 

Дитячий хор «Жайвір» навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

1 – гімназія» смт. Іваничі 

4. Дніпропетровська 

Шоу-група «Данс-екзотик» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості Дзержинського району» міста 

Кривого Рогу 

5. Дніпропетровська 

Хорал «Тон-Арт» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський палац дитячої та 

юнацької творчості «Горицвіт»» міста Кривого Рогу 

6. Дніпропетровська 

Театр естрадної пісні «Глорія» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт»» міста 

Кривого Рогу 

7. Дніпропетровська 

Театр авангардної моди «Мадонна» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт»» міста 

Кривого Рогу 

8. Дніпропетровська 

Гурток «Фантазії з бісеру» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячо-

юнацької творчості «Мрія»» міста Кривого Рогу 

9. Дніпропетровська 

Колектив естрадно-спортивного танцю «Ювента» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-

Міського району» міста Кривого Рогу 

10. Дніпропетровська 

Театр пісні «Зустріч» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац дитячої та юнацької 

творчості Центрально-Міського району» міста 

Кривого Рогу 

11. Дніпропетровська 

Вокальний ансамбль «РІН-СЕН» Комунального 

позашкільного навчального закладу 

«Нікопольський будинок дитячої та юнацької 

творчості» 

12. Дніпропетровська 
Хореографічний ансамбль «Фантазія» 

Комунального позашкільного навчального закладу 
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«Нікопольський будинок дитячої та юнацької 

творчості» 

13. Дніпропетровська 

Центр української культури «Коло калинове» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

міського Палацу дітей та юнацтва  

14. 
Дніпропетровська 

 

Мультстудія «Веснянка» комунального 

позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький 

кіноцентр «Веснянка»» Дніпропетровської обласної 

ради 

15. Дніпропетровська 

Хореографічний ансамбль народно-сценічного та 

сучасного танцю «Силует» комунального закладу 

освіти «Середня загальноосвітня школа № 80» 

Дніпропетровської міської ради 

16. Дніпропетровська 

Ансамбль танцю «Зіронька» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр 

позашкільної роботи та дитячої творчості 

«Альтаїр»» Дніпропетровської міської ради 

17. Дніпропетровська 

Хореографічний ансамбль «Серпантин» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної роботи та дитячої творчості 

«Альтаїр»» Дніпропетровської міської ради 

18. Запорізька 

Фольклорно-інструментальний ансамбль 

«Росяночка» Центру дитячої та юнацької творчості 

Ленінського району Запорізької міської ради 

19. Запорізька 

Студія декоративних квітів «Троянда» Центру 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району Запорізької міської ради 

20. Івано-Франківська 
Танцювальний колектив «Ярославна» Галицького 

районного Центру дитячої та юнацької творчості 

21. Кіровоградська 

Хореографічний ансамбль «Вікторія» Комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

22. Львівська 

Вокальний ансамбль «Багаття» Червоноградської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Червоноградської міської ради 

23. Львівська 
Танцювальний колектив «Рушничок» Будинку 

дитячої та юнацької творчості міста Червонограда 

24. Львівська 

Вокально-інструментальна студія «Реверанс» 

Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Червонограда 

25. Львівська Гурток образотворчого мистецтва Центру дитячої та 
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юнацької творчості Золочівської районної ради 

26. Львівська 

Вокально-хореографічний ансамбль «Бойківчанка» 

Стебницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 18 відділу освіти виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради 

27. Львівська 
Літературно-творча студія «Любисток» Палацу 

дитячої та юнацької творчості міста Дрогобича 

28. Одеська 

Гурток «Дитячий музичний театр «Карусель»» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський будинок дитячої та юнацької творчості 

«Домінанта»» Одеської міської ради 

29. 
Одеська 

 

Гурток «Студія образотворчого мистецтва «Чарівна 

палітра»» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський будинок дитячої та 

юнацької творчості «Домінанта»» Одеської міської 

ради 

30. Одеська 

Ансамбль танцю «Україночка» Одеської 

загальноосвітньої школи № 92 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

31. Одеська 

Ансамбль народного танцю «Барвінок» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський будинок дитячої та юнацької творчості 

«Тоніка»» 

32. Одеська 

Музичний театр-студія «Ерміта» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

33. Одеська 

Ансамбль танцю «Дитинство» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

міський центр хореографічного мистецтва» 

34. Одеська 

Молодший хор вокально-хорової студії 

«Домісолька» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

35. Одеська 

Гурток образотворчого мистецтва «Семицветик» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Самоцвіт»» Одеської міської ради 

36. Одеська 

Театральна студія «Забава» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт»» 

Одеської міської ради 

37. Одеська 

Хореографічний ансамбль «Айседора» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Моряна»» Одеської міської ради 
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38. Одеська 

Студія сучасної естрадної пісні «Аркадія» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Моряна»» Одеської міської ради 

39. Одеська 

Студія бісероплетіння «Ажур» Болградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

Болградської районної ради 

40. Рівненська 
Циркова студія «Каскад» Костопільського будинку 

школярів та юнацтва Костопільської районної ради 

41. Сумська 

Хореографічний колектив «Амелія» Комунальної 

установи Олександрівської гімназії Сумської 

міської ради  

42. Сумська 

Дитяче творче об’єднання «Витинанки» 

Шосткинського міського центру естетичного 

виховання Шосткинської міської ради 

43. Херсонська 
Театр мод «Class» Херсонського центру дитячої та 

юнацької творчості Херсонської міської ради 

44. Херсонська 
Гурток «Чарівний хрестик» Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради 

45. Хмельницька 

Дитячий хореографічний ансамбль «Сяйво» 

Кам`янець-Подільського навчально-виховного 

комплексу № 9 ім. А. М. Трояна у складі 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням англійської мови 

та школи мистецтв 

46. Хмельницька 

Ансамбль танцю «Веснянка» Хмельницької 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів              

№ 24 

47. Хмельницька 
Гурток «Чарівний бісер» Шепетівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості 

48. Черкаська 

Студія образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва «Берегиня» районного Будинку дітей та 

юнацтва Тальнівської районної ради 

49. Черкаська 

Вокальний ансамбль «Нотка» Маньківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, 

малої академії наук учнівської молоді 

50. Черкаська 

Хореографічний колектив «Міраж» Маньківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, 

малої академії наук учнівської молоді 

51. Чернігівська 

Хореографічний колектив «Данс-клас» Прилуцької 

гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна 

Прилуцької міської ради 

52. Чернігівська 
Студія естрадної пісні «Сузір’я» Центру творчості 

дітей та юнацтва Прилуцької міської ради 
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5. Творчі колективи, які позбавлені 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. Дніпропетровська 

Ансамбль бального танцю «Зодіак» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац дитячої 

та юнацької творчості Центрально-Міського 

району» міста Кривого Рогу 

2. Дніпропетровська 

Ансамбль народного танцю «Барвінок» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-

Міського району» міста Кривого Рогу 

3. Сумська 

Студія конкурсного бального танцю «Маестро» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 

 

 

 

В. о. Директора департаменту 

професійно-технічної освіти                                                           В. О. Карбишева

      

  
 

 


