
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  

 
 

 

від  21.06.2018р.                 м. Київ                        № 06-12 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю 

дитячої художньої творчості  

«Єдина родина» (ІІ-а частина) 

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 04.01.2018 № 12, з 15 по 21 червня поточного 

року у м. Очакові Миколаївської області на базі санаторію «Борисфен» Українським 

державним центром позашкільної освіти спільно з обласним Будинком художньої 

творчості Миколаївської обласної ради 16-21 червня 2018 року було проведено 

другий етап Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина 

родина».  

Учасниками другої фестивальної зміни стали 400 вихованців гуртків вокального, 

народно-інструментального, театрального та циркового жанрів з  Дніпропетровської, 

Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Сумської, Хмельницької, 

Харківської областей України та м. Києва. 

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 «Класичний вокал, солісти» 

Середня вікова категорія 

І місце  

Аллабергенову Дар’ю, ученицю музичної школи м. Очакова Миколаївської 

області, керівник Гудкова Вікторія Миколаївна; 

 

Номінація «Народний вокал, ансамблі» 
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Друга молодша вікова категорія 

ІІ місце  

Дует у складі: Торгачової Наталії та Мельнік Марії, вихованок народного 

вокального ансамблю «Труля-ля-та» Комунального закладу «Сумський Палац дітей 

та юнацтва» Сумської області, керівник Сай Олена Василівна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Торгачову Наталію, вихованку Народного вокального ансамблю «Труля-ля-та» 

комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва» Сумської області, 

керівник Сай Олена Василівна. 

 Середня вікова категорія 

І місце 

Іваник Карину, вихованку Зразкової  вокальної студії «Дзвіночок» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник Московцева 

Катерина Валеріївна. 

Перша молодша вікова категорія 

ІІІ місце 

Тріо «Народного художнього колективу» студії естрадного співу «Сузір’я» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Доленко Людмила Олександрівна; 

ансамбль «Народного художнього колективу» театру пісні «Криниченька» 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» м. Нетішина 

Хмельницької області, керівник Темна Валентина Анатоліївна. 

Друга молодша вікова категорія 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль вокальної студії «Дзвіночок» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник Московцева 

Катерина Валеріївна; 

«Народний художній колектив» ансамбль студії естрадного співу «Дивограй» 

обласного Будинку дитячої художньої творчості Миколаївської обласної ради, 

керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

ІІІ місце  

«Народний художній колектив» квартет студії естрадного співу «Сузір’я» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Доленко Людмила Олександрівна. 

Середня вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» квінтет студія естрадного співу «Сузір’я» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Доленко Людмила Олександрівна. 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль студію естрадного співу «Сузір’я» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Доленко Людмила Олександрівна. 

      Змішана вікова категорія 
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ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль студії естрадної дитячої пісні 

«Вікторія» Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний Центр дитячої та юнацької творчості», керівники: Гаваза Вікторія 

Степанівна та Політовська Вікторія Анатоліївна. 

Номінація «Естрадний вокал, солісти» 

 Перша молодша вікова категорія 

І місце 

Книш Марію, вихованку «Народного художнього колективу» студії естрадного 

співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

ІІ місце 

Ушкац Ірину, ученицю школи мистецтв № 1 м. Миколаєва Миколаївської 

області, керівник Чернова Ірина Петрівна. 

Осіпову Дар’ю, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка сольного 

співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. 

Миколаєва Миколаївської області, керівник Табакар Тетяна Іванівна; 

ІІІ місце 

Олійник Лілію, ученицю Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 51 Миколаївської 

міської ради Миколаївської області, керівник Щербіна Зоя Юріївна. 

 Друга молодша вікова категорія 

Гран-прі 

Єрьоменко Анастасію, вихованку Зразкової вокальної студії «Дзвіночок» 

обласного Палацу дитячої та юнацької творчості Донецької області, керівник 

Московцева Катерина Валеріївна. 

І місце 

Літвінову Катерину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Полудень Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадної дитячої пісні «Вікторія» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний Центр дитячої та юнацької творчості», керівники: Гаваза 

Вікторія Степанівна та Політовська Вікторія Анатоліївна. 

ІІ місце 

Мельник Марію, вихованку Народного вокального ансамблю «Труля-ля-та» 

Комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва» Сумської області, 

керівник Сай Олена Василівна; 

Буянську Марію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Доленко Людмила Олександрівна; 

Коверіну Ксенію, вихованку дитячої музичної школи м. Миколаєва 

Миколаївської області, керівник Ковальчук Валентина; 

Улисько Тетяну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Доленко Людмила Олександрівна; 
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Сметану Валерію, вихованку Зразкової вокальної студії «Дзвіночок» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник Московцева 

Катерина Валеріївна; 

Чертенкову Ірину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

ІІІ місце 

Журавель Дар’ю, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Піскорську Єлизавету, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Мащенко Анастасію, вихованку вокального гуртка Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 4 Миколаївської області, керівник 

Ромашкан Ганна Валеріївна.  

Середня вікова категорія 

І місце 

Кротову Ксенію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Доленко Людмила Олександрівна. 

ІІ місце 

Стасюк Сніжану, вихованку Зразкового дитячого театру пісні «Любава» 

Кам’янець-Подільської дитячої музичної школи імені Ф.Ганіцького Хмельницької 

області, керівник Мартинюк Любов Василівна; 

Іваніцьку Тетяну, вихованку студії вокалу «Первоцвіт» Колибаївської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Колибаївської сільської об’єднаної територіальної громади Камянець-

Подільського району Хмельницької області, керівник Овчарук Наталія 

Володимирівна; 

Бойчук Інессу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Нікітенко Вікторію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

Старша вікова категорія 

Гран-прі 

Сторожук Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Доленко Людмила Олександрівна. 

Дебют 

І місце 

Айвазян Анну, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка сольного 

співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. 

Миколаєва Миколаївської області, керівник Табакар Тетяна Іванівна. 
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ІІ місце 

Федорову Дарину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

ІІІ місце 

Степанову Єлизавету, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Соболь Дар'ю, ученицю закладу дошкільної освіти «Тополька»  Шахівської 

сільської ради Добропільського району Донецької області, керівник Соболь Анна 

Миколаївна. 

Номінація «Народно-інструментальний жанр»  

Ансамблі народних інструментів» 

І місце 

Ансамбль баяністів та акордеоністів «Веселі музики» Будинку творчості дітей 

та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник 

Борисов Сергій Володимирович; 

ансамбль ложкарів «Веселка» Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Вознесенська Миколаївської області, керівник Белінська Лідія В’ячеславівна; 

ансамбль сопілкарів «Вітрогони» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник Ілечко Василь 

Дмитрович; 

«Народний художній колектив» капелу бандуристів «Україночка» Палацу 

творчості учнів м. Миколаєва Миколаївської області, керівник Усова Наталія 

Сергіївна. 

ІІІ місце 

Ансамбль баяністів дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного 

району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник Підрушняк Наталія Вікторівна; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народних інструментів 

«Весняночка» Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Слобожанська дитяча музична школа» смт. Слобожанське Зміївського 

району Харківської області, керівник Шабанова Таїсія Олександрівна. 

Оркестри народних інструментів 

І місце 

«Народний художній колектив» оркестр народних інструментів «Барвистий 

передзвін» Будинку дитячої та юнацької творчості  Заводського району м. Миколаєва 

Миколаївської області, керівник Шевченко Юрій Андрійович. 

ІІ місце  

«Зразковий художній колектив» оркестр народних інструментів «Дивоцвіт» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва 

Миколаївської області, керівник Сироєжко Ольга В’ячеславівна.                                                                    

Солісти та малі форми» 

І місце 

Дует у складі: Орлова Дениса та Струшляка Тимура, вихованців «Народного 

художнього колективу» оркестру народних інструментів «Барвистий передзвін» 
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Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаєва 

Миколаївської області, керівник Шевченко Юрій Андрійович; 

Крамаренко Крістіну, вихованку «Народного художнього колективу» оркестру 

народних інструментів «Барвистий передзвін» Будинку дитячої та юнацької творчості  

Заводського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник Шевченко Юрій 

Андрійович. 

ІІ місце 

Іщенка Олександра, вихованця «Народного художнього колективу» оркестру 

народних інструментів «Барвистий передзвін» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник Шевченко Юрій 

Андрійович. 

Номінація «Театральне мистецтво» 

І місце  

«Зразковий художній колектив» театр ляльок «Равлик» Палацу дітей та 

юнацтва Печерського району м. Києва, керівник Бичкова Тетяна Федорівна. 

ІІІ місце 

Гурток театрального мистецтва «Stars» Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницького Хмельницької області, керівник Топольницька Надія Миколаївна 

Номінації «Читці-декламатори» 

(перша молодша вікова категорія) 

І місце 

Шеломіцьку Олександру, вихованку театрального гуртка «Фантазія» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. 

Енергодара Запорізької області, керівник Аннєнкова Світлана Олександрівна; 

Павленко Таїсію та Павленка Антона, вихованців театрального гуртка Будинку 

творчості школярів та юнацтва Братського району Миколаївської області, керівник 

Бешлеул Людмила Миколаївна. 

ІІ місце 

Шевчук Аліну, вихованку театрального гуртка «Фантазія» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодара 

Запорізької області, керівник Аннєнкова Світлана Олександрівна. 

ІІІ місце 

Хрипка Богдана, вихованця театрального гуртка «Бенефіс» дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва Миколаївської області, 

керівник Паніна Ольга Андріївна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Кушнір Марію, ученицю Очаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені П.П.Шмідта 

Очаківської міської ради Миколаївської області, керівник Полова Тетяна Вікторівна; 

Левченка Віктора, вихованця театрального гуртка Будинку дитячої творчості 

Кривоозерського району Миколаївської області, керівник Шинкарук Віта Іванівна. 

ІІ місце 

Лягушу Марію, вихованку театральної студії ведучих концертів та шоу-

програм «Престиж» обласного Палацу  дитячої та юнацької  творчості м. Добропілля 

Донецької області, керівник Цецхладзе Лілія Романівна. 



 7 

ІІІ місце  

Саркісову Софію, вихованку театрального гуртка «Фантазія» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодара 

Запорізької області, керівник Аннєнкова Світлана Олександрівна. 

Середня вікова категорія 

І місце  

Василенка Артема, вихованця гуртка театрального мистецтва «Stars» Палацу 

творчості дітей та юнацтва м. Хмельницького Хмельницької області, керівник 

Топольницька Надія Миколаївна; 

Мітуріч Поліну, вихованку театрального гуртка «Фантазія» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодара 

Запорізької області, керівник Аннєнкова Світлана Олександрівна. 

ІІ місце 

Кацен Анастасію, вихованку театрального гуртка «Фантазія» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодара 

Запорізької області, керівник Аннєнкова Світлана Олександрівна; 

Кременчука Кирила, вихованця театрального гуртка «Фантазія» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодара 

Запорізької області, керівник Аннєнкова Світлана Олександрівна; 

Пісоцького Тимура та Логвіненка Андрія, вихованців театрального гуртка 

Будинку творчості школярів та юнацтва Братського району Миколаївської області, 

керівник Бешлеул Людмила Миколаївна. 

ІІІ місце 

Московщук Владу та Штогріна Дмитра, вихованців театрального гуртка 

Будинку творчості школярів та юнацтва Братського району Миколаївської області, 

керівник Бешлеул Людмила Миколаївна. 

Дебют 

І місце 

Дружиніну Сніжану, вихованку театрального гуртка «Бенефіс» дитячого 

Центру позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва Миколаївської 

області, керівник Паніна Ольга Андріївна. 

ІІ місце 

Кацена Микиту, вихованця театрального гуртка «Фантазія» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодара 

Запорізької області, керівник Аннєнкова Світлана Олександрівна. 

Номінація «Циркове мистецтво» 

Дебют 

І місце  

Скрипачову Софію, вихованку циркової майстерні О. Ольжича Миколаївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 1 імені О.Ольжича Миколаївської міської ради, керівник Зуєва 

Тетяна Геннадіївна; 

Перша молодша вікова категорія 

І місце 

Ларіну Катерину, вихованку гуртка циркового мистецтва «Каскад» 

Комунального закладу «Донецький Палац молоді «Юність» м. Костянтинівки 
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Донецької області, керівники: Кожухар В’ячеслав Юрійович та Кожухар Юлія 

Григорівна. 

ІІ місце  

Щедрову Марію, вихованку циркової майстерні О. Ольжича Миколаївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Ольжича Миколаївської міської ради, керівник Зуєва 

Тетяна Геннадіївна. 

Друга молодша вікова категорія 

ІІ місце  

Дует у складі: Уманської Дар’ї та Уманського Олександра, вихованців циркової 

студії «Butterfly» (відділення «Gym style») м. Миколаєва Миколаївської області, 

керівник Зуєва Тетяна Геннадіївна. 

Середня вікова категорія 

ІІІ місце 

Єрьоміну Анастасію, вихованку циркової студії «Butterfly» (відділення Gym 

style) м. Миколаєва Миколаївської області, керівник Зуєва Тетяна Геннадіївна. 

Змішана вікова категорія 

І місце  

Гурток циркового мистецтва «Каскад» Комунального закладу «Донецький 

Палац молоді «Юність»  м. Костянтинівки Донецької області, керівники: Кожухар 

В’ячеслав Юрійович та Кожухар Юлія Григорівна. 

2. Нагородити за участь дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти у Всеукраїнському фестивалі дитячої художньої творчості 

«Єдина родина»: 
Номінація «Естрадний вокал, солісти», 

(перша молодша вікова категорія) 

Дзюбак Уляну, вихованку вокального гуртка Миколаївської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату № 4 Миколаївської області, керівник Ромашкан Ганна 

Валеріївна; 

дует у складі: Лебедєвої Марії та Філіпських Алесії, вихованок «Народного 

художнього колективу» студії естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник Доленко Людмила 

Олександрівна; 

Змієвську Анжеліку, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна;  

Друга молодша вікова категорія 

Прокопчук Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна (номінація «Естрадний 

вокал, солісти»,); 

Прокопчук Юлію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

Номінація «Театральне мистецтво» 
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Театральний гурток «Лілея» Очаківської ЗОШ I-III ступенів № 4 Очаківської 

міської ради Миколаївської області, керівник Давидова Марина Олександрівна. 

Номінація «Читці-декламатори» 

Друга молодша вікова категорія 

Бобик Тіну, вихованку театрального гуртка «Бенефіс» дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва Миколаївської області, 

керівник Паніна Ольга Андріївна; 

Говоруна Олександра, учня Очаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені 

П.П.Шмідта Очаківської міської ради Миколаївської області, керівник Полова Тетяна 

Вікторівна. 

Середня вікова категорія 

Стасюк Сніжану, вихованку гуртка «Рідний край» Слобідсько-Рихтіївської 

ЗОШ I-III ступенів Кам’янець-Подільський району Хмельницької області, керівник 

Боднар Ніна Іванівна. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                                            Г. А. Шкура 
 


