
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства освіти і 

науки України 

від 28.09.2018 № 1035 

 

 

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 закладах освіти 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. Волинська Ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості 

2. Волинська Вокальний ансамбль «Світанок» Палацу учнівської 

молоді м. Луцьк 

3. Волинська Студія образотворчого мистецтва «Етюд» 

Комунального закладу «Будинок школяра 

Любомльської міської ради» 

4. Дніпропетровська Театр пісні «Альянс» комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної роботи 

№ 1» Дніпровської міської ради 

5. Дніпропетровська Вокальний ансамбль «Сузір’я» комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац 

творчості дітей та юнацтва» м. Павлоград 

6. Дніпропетровська Дитячий хореографічний центр «Контрасти» 

комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної роботи» Павлоградської 

міської ради 

7. Донецька Гурток «Соняшник» Позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 

8. Запорізька Дитячий хор «Веселка» Позашкільного навчального 

закладу «Центр естетичного виховання Хортицького 

району» Запорізької міської ради 

9. Запорізька Дитячий ансамбль «Калинка» Позашкільного 

навчального закладу «Центр естетичного виховання 

Хортицького району» Запорізької міської ради 



10. Запорізька Майстерня театру та кіно «16/4» Центру дитячо-

юнацької творчості імені Євгенії Максимівни 

Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету  

Бердянської міської ради 

11. Київська Ансамбль танцю «Джерельце» Комунального 

закладу Миронівської районної ради Київської 

області «Миронівський районний центр дитячої та 

юнацької творчості» 

12. Київська Дитячий духовий оркестр Тетіївського районного 

Центру позашкільної освіти 

13. Київська Гурток «Модульне оригамі» Тетіївського районного 

Центру позашкільної освіти 

14. Київська Вокальний колектив «Веселочка» Будинку дитячої 

та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської 

міської ради 

15. Київська Ансамбль спортивно-бального танцю «Елеріна» 

Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради 

16. Київська Хореографічний ансамбль «Каприз» Палацу 

творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради 

17. Львівська Хор «Радуниця» середньої загальноосвітньої школи  

№ 54 м. Львів 

18. Львівська Ансамбль «Чарівна сопілка» Палацу дитячої та 

юнацької творчості м. Дрогобича 

19. Полтавська Хореографічний ансамбль «Веснянка» Центру 

естетичного виховання м. Миргород 

20. Рівненська Гурт традиційного поліського співу «Ранкова роса» 

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 28 Рівненської міської ради 

21. Сумська Хореографічний колектив «Живчик» комунальної 

установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 м. Суми 

22. Сумська Хореографічний колектив «Сувенір» комунального 

закладу Ямпільського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Ямпільської районної ради 

23. Сумська Акробатична студія «Едельвейс» комунального 

закладу позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва» 

24. Сумська Майстерня художньої вишивки та бісероплетіння 

Комунального закладу Сумського Палацу дітей та 

юнацтва 

25. Харківська Колектив «Колосок» (соломоплетіння) Ізюмського 

центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської 

міської ради 



26. Харківська Театр пісні і танцю «Забава» Комунального закладу 

«Харківський Палац дитячої та юнацької творчості 

Харківської міської ради Харківської області» 

27. Херсонська Хореографічний колектив «Капелька» Херсонського 

державного будинку художньої творчості 

28. Херсонська Хореографічний колектив «Фантазія» 

Олешківського центру дитячої та юнацької творчості 

29. Херсонська Гурток «Чарівна намистина» Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради 

30. Хмельницька Хореографічний ансамбль «Альянс» Будинку 

дитячої творчості м. Славута 

31. Черкаська Студія сучасної музики «Сузір’я» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Черкаси» Черкаської міської ради 

32. м. Київ Ансамбль народного танцю «Гопак» Будинку 

дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Дарницького району 

33. м. Київ Ансамбль танцю «Сувенір» Центру дитячо-юнацької 

творчості Дніпровського району 

 

 

 

2. Творчі колективи, яким підтверджено почесне звання 

«Народний художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Волинська Фольклорний колектив «Калиновий цвіт» 

комунального закладу «Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради» 

2. Донецька Ансамбль танцю «Непосиди» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Добропілля 

3. Донецька Студія телебачення і преси «Рожевий слон» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля 

4. Донецька Студія художньої вишивки «Колорит» Мар’їнського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

5. Донецька Ансамбль народного танцю «Дружба» комунального 

комплексного позашкільного навчального закладу 

«Маріупольський міський Палац естетичного 

виховання»  

6. Донецька Ансамбль сучасного танцю «Візаві» Позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради 

7. Донецька Вокальний ансамбль «Ельдорадо» Позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради 



8. Житомирська Ансамбль спортивного бального танцю «Ритм» 

Житомирського Центру творчості дітей і молоді 

9. Запорізька Театр-студія «Музична казка» Позашкільного 

навчального закладу «Центр естетичного виховання 

Хортицького району» Запорізької міської ради 

10. Запорізька Хореографічний ансамбль «Сонечко» Центру 

дитячо-юнацької творчості імені Євгенії 

Максимівни Руднєвої відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради 

11. Кіровоградська Студія образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва «Писанка» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості» 

12. Кіровоградська Хореографічний ансамбль «Пролісок» 

Кіровоградського обласного навчально-виховного 

комплексу (гімназія – інтернат – школа мистецтв) 

13. Львівська Студія декоративно-прикладного мистецтва 

«Дивосвіт» Личаківського Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Львів 

14. Львівська Український драматичний театр «Ми» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської 

міської ради 

15. Львівська Народний камерний хор «Жайвір» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини Львівської міської ради 

16. Львівська Театр пісні «Ка-приз» Львівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 43 Львівської міської ради 

17. Львівська Капела бандуристок «Ягілка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Залізничного району м. Львова 

18. Львівська Дитячий духовий оркестр «Веселка» Центру дитячої 

та юнацької творчості Залізничного району м. Львів 

19. Львівська Вокальна студія Вікторії Кирилюк Жовківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

20. Львівська Ансамбль танцю «Галичанки» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району 

м. Львів 

21. Миколаївська Оркестр духових інструментів «Ватра» 

Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

мистецтв і прикладних ремесел експериментального 

навчального закладу всеукраїнського рівня 

«Академія дитячої творчості» Миколаївської міської 

ради 

22. Миколаївська Студія естрадного співу «Дивограй» обласного 

Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради 

23. Одеська Академічний хор студентів Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету 



24. Одеська Вокальний ансамбль «Славей» Городненської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Болградської 

районної ради 

25. Полтавська Ансамбль сучасного танцю «Екзотика» Центру 

естетичного виховання м. Миргород 

26. Полтавська Ансамбль народної пісні «Молоді голоси» 

Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної 

ради 

27. Рівненська Духовий оркестр Державного навчального закладу 

«Здолбунівське вище професійне училище 

залізничного транспорту» 

28. Сумська Театральний колектив «Лицедії» Конотопської 

дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради 

29. Сумська Театр танцю «Пігмаліон» Комунального закладу 

Сумського Палацу дітей та юнацтва 

30. Сумська Хореографічний ансамбль «Радість» Комунального 

закладу Сумського Палацу дітей та юнацтва 

31. Харківська Театр естрадного танцю «Карнавал» Комунального 

закладу «Харківський Палац дитячої та юнацької 

творчості Харківської міської ради Харківської 

області» 

32. Херсонська Театр-студія народного танцю «Віночок» 

Херсонського центру дитячої та юнацької творчості 

Херсонської міської ради 

33. Херсонська Ансамбль танцю «Едельвейс» Херсонського центру 

дитячої та юнацької творчості Херсонської міської 

ради 

34. Херсонська Хореографічний колектив «Ізюминка» Херсонського 

Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської 

ради 

35. Чернівецька Гурток «Юний дизайнер» Комунального закладу 

Чернівецького обласного центру естетичного 

виховання «Юність Буковини» 

36. м. Київ Дівочий хор «Вогник» Київського Палацу дітей та 

юнацтва 

37. м. Київ Хорова капела хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» 

Київського Палацу дітей та юнацтва 

38. м. Київ Ансамбль народної музики «Первоцвіт» Київського 

Палацу дітей та юнацтва 

39. м. Київ Театр «Incunabula» Київського Палацу дітей та 

юнацтва 

40. м. Київ Ансамбль хореографічних мініатюр «Троїцький» 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Голосіївського району 



41. м. Київ Дитячий ансамбль пісні і танцю «Світанок» Дитячо-

юнацької вокально-хореографічної студії 

«Світанок» 

42. м. Київ Театр хореографічних мініатюр «Цвіт папороті» 

Центру дитячо-юнацької творчості Дніпровського 

району 

43. м. Київ Вокально-хореографічний ансамбль «Зернятко» 

Позашкільного навчального закладу Будинку дітей 

та юнацтва «Вітряні гори» Подільського району 

44. м. Київ Шоу-група «Альтана» Центру дитячої та юнацької 

творчості Солом’янського району 

45. м. Київ Вокальний ансамбль «Ластівка» Центру дитячої та 

юнацької творчості Солом’янського району 

46. м. Київ Хореографічний ансамбль «Чисті роси» Центру 

дитячої та юнацької творчості Солом’янського 

району 

47. м. Київ Театр «Ніка» гімназії № 48 Шевченківського 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 Студія вокального та сольного співу «Зорепад» КЗ 

«Рожищенський будинок дитячої творчості» 

2. Волинська Студія образотворчого мистецтва «Кольоровий 

водограй» Камінь-Каширського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

3. Волинська Гурток образотворчого мистецтва «Веселковий 

дивосвіт» комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 23 Луцької 

міської ради» 

4. Волинська Художня студія «Чарівна палітра» Маневицького 

районного Центру творчості дітей та юнацтва 

5. Дніпропетровська Хореографічний гурток «The best» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді 

Новомосковського району Дніпропетровської 

області» 

6. Дніпропетровська Студія сучасної хореографії «Акцент» комунального 

позашкільного навчального закладу «Палац 

творчості дітей та юнацтва» м. Павлоград 

7. Дніпропетровська Хореографічний колектив «Задоринка» 

комунального позашкільного навчального закладу 



«Дніпровський районний Будинок дитячої 

творчості» Дніпровської районної ради 

8. Дніпропетровська Студія дизайну комунального закладу «Центр 

дитячої творчості м. Тернівка» 

9. Донецька Гурток «Моделювання та конструювання одягу» 

Позашкільного навчального закладу Центру дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради 

10. Донецька Гурток «Бісероплетіння» Позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради 

11. Донецька  Гурток «Театр моди «МодіЮн» Бахмутського 

міського Центру дітей та юнацтва 

12. Донецька Студія сучасного танцю «Планета L» Центру дитячої 

та юнацької творчості Костянтинівської міської ради 

13. Донецька Студія «Образотворче мистецтво» Центру дитячої та 

юнацької творчості Костянтинівської міської ради 

14. Донецька Студія образотворчого мистецтва «Аква» 

комунального закладу «Міський центр позашкільної 

роботи за місцем мешкання» м. Маріуполь 

15. Донецька Хореографічна студія «Гармонія Dance» 

комунального закладу «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» 

16. Житомирська Гурток «Ансамбль танцю «Яринка» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичів 

17. Житомирська Вокальна студія «Чисті джерела» Баранівського 

міського Будинку дитячої творчості 

18. Житомирська Хореографічний колектив «Колорит» комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та 

юнацької творчості Пулинської селищної ради» 

19. Житомирська Гурток «Основи дизайну» Житомирського Центру 

творчості дітей і молоді 

20. Житомирська Гурток «Художня творчість» Житомирського 

Центру творчості дітей і молоді 

21. Житомирська Хореографічний колектив «Фієста» Житомирського 

екологічного ліцею № 24 

22. Житомирська Гурток «Образотворче мистецтво» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

23. Запорізька Студія естрадного вокалу «Акцент» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» Запорізької 

міської ради 

24. Запорізька Декоративно-ужитковий гурток «Моделювання 

іграшки – сувенір» Позашкільного навчального 

закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Запорізької міської ради 



25. Запорізька Гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Оберіг» 

Позашкільного навчального закладу «Центр 

дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району» 

Запорізької міської ради 

26. Київська Творче об’єднання «Вітаміни» Боярського 

навчально-виховного комплексу «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Києво-

Святошинської районної державної адміністрації 

27. Київська Вокальна студія «Діамант» Києво-Святошинського 

районного Центру творчості молоді «Оберіг» Києво-

Святошинської районної державної адміністрації 

28. Київська Гурток барабанщиць «Чарівні палички» Тетіївського 

районного Центру позашкільної освіти 

29. Київська Творча студія «Чабрець» Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської 

міської ради 

30. Київська Хореографічна студія «Перлина» Будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

м. Переяслав-Хмельницький 

31. Луганська Хореографічний колектив «ГРАН-ПРІ» 

Сєвєродонецького міського Центру дитячої та 

юнацької творчості 

32. Львівська Танцювальний колектив «Водограй» Підбузького 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний 

заклад» Дрогобицького району 

33. Львівська Вокально-інструментальний гурт «Галицька балада» 

Радехівської районної школи мистецтв імені 

митрополита Андрея Шептицького 

34. Миколаївська Гурток естрадного співу «Любисточки» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району 

м. Миколаїв 

35. Миколаївська Хореографічний гурток «Невгамовні» 

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 Миколаївської міської ради, Палацу 

творчості учнів м. Миколаїв 

36. Миколаївська Театральний гурток «Сузір’я» Кривоозерського 

Будинку дитячої творчості Кривоозерської районної 

ради 

37. Одеська Хореографічний колектив «Міленіум» 

Теплодарського міського будинку дитячої та 

юнацької творчості  

38. Одеська Ансамбль гітаристів «Міст» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Чорноморської міської ради 



39. Одеська Хореографічний гурток «Зірочка» Одеської 

загальноосвітньої школи № 130 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

40. Полтавська Гурток дитячо-юнацької театральної студії «Ну і 

дітки» Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної 

ради 

41. Полтавська Гурток арт-студії «Браво» Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

42. Харківська Колектив «Слобожаночка» Ізюмського центру 

дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської 

ради 

43. Харківська Гурток образотворчого мистецтва «Акцент» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості № 1 Харківської міської ради» 

44. Харківська Гурток «Ткацтво» Комунального закладу 

«Харківський спеціальний навчально-виховний 

комплекс» Харківської обласної ради 

45. Харківська Гурток «Петриківський розпис» Комунального 

закладу «Харківський спеціальний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної ради 

46. Херсонська Диксиленд Херсонського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Херсонської міської ради 

47. Херсонська Театральний колектив «Скрєпки» Центру дитячої та 

юнацької творчості Каланчацької селищної ради 

48. Хмельницька Ансамбль народного танцю «Горличка» Кам’янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості 

49. Хмельницька Дитячий ансамбль народного танцю «Гілея» 

Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 6 Кам’янець-Подільської міської ради 

50. Хмельницька Гурток «Народна художня творчість» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва 

51. Хмельницька Гурток бісероплетіння «Перлинки» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва 

52. Черкаська Молодіжний театр-студія «Сучасник» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості м. Черкаси» Черкаської 

міської ради 

53. Черкаська Дитячий вокальний ансамбль «Калинонька» 

комунального закладу 

 «Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді» Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади 

54. Черкаська Хоровий колектив «Родина» Сигнаївського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний 



навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Шполянської районної ради 

55. Черкаська Хореографічний колектив «Арабеск» комунального 

закладу «Тальнівський районний центр науково-

технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської районної ради Черкаської області» 

56. Черкаська Хореографічний колектив «Вербиченька» 

Катеринопільського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Катеринопільської районної 

ради 

57. Черкаська Дитяча мистецька студія «Магія декору» 

Звенигородського центру дитячої та юнацької 

творчості Звенигородської районної ради 

58. Чернівецька Студія циркового мистецтва «Гротеск» Центру 

дитячої та юнацької творчості, що знаходиться в 

комунальній власності територіальної громади 

м. Чернівці 

59. Чернігівська Студія «Гра на гітарі» Комунального позашкільного 

навчального закладу Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва 

60. Чернігівська Студія хореографічного мистецтва «Іскорка» Центру 

творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради 

61. м. Київ Гурток «Шиємо на Барбі» Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького району 

62. м. Київ Вокальна студія «Естрадна пісня» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дарницького району 

63. м. Київ Хореографічний ансамбль «Дитинства світ» 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 291 з 

поглибленим вивченням іноземної мови  

Дарницького району 

64. м. Київ Театральний гурток «Крила» гімназії № 267 

Дарницького району 

65. м. Київ Дитяча театральна студія «Колізей» ліцею «Наукова 

зміна» Дарницького району 

66. м. Київ Гурток «Паперова майстерня» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району 

67. м. Київ Майстерня естрадно-циркового мистецтва 

«Комплімент» Комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів з поглибленим вивченням природничих 

наук – ліцей № 293» Деснянського району 

68. м. Київ Ансамбль сучасного та спортивного танцю 

«Аделаїда денс» спеціалізованої школи I-III ступенів 

№ 125 м. Києва з поглибленим вивченням 

англійської мови Дніпровського району 



69. м. Київ Ансамбль сучасної хореографії «Fashion kids» 

(«Модні діти») гімназії біотехнологій № 177 

Солом’янського району 

 

 

 

4. Творчі колективи, яким підтверджено почесне звання 

«Зразковий художній колектив» 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Вінницька Вокальний ансамбль народної пісні «Надбужанка» 

Вищого художнього професійно-технічного 

училища № 5 м. Вінниця 

2. Вінницька Хореографічний колектив «Юність» Державного 

навчального закладу «Крижопільський професійний 

будівельний ліцей» 

3. Волинська Драматичний гурток «Дивослово» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Ковельський 

Палац учнівської молоді ім. Івана Франка» 

4. Волинська Літературно-драматична студія «Симфонія слова» 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступеня – гімназія» м. Горохів 

5. Волинська Ансамбль танцю «Любисток» комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія 

№ 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської 

ради 

6. Волинська Гурток духового оркестру Комунального закладу 

«Будинок школяра Любомльської міської ради» 

7. Дніпропетровська Гурток «Бісероплетіння» Міського комунального 

позашкільного закладу освіти «Центр дитячої 

творчості «Надія»  міста Першотравенська 

8. Дніпропетровська Гурток «Декоративний розпис» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дітей та юнацтва» Дніпровської міської ради 

9. Дніпропетровська Театральна студія «Данко» комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 

Криворізької міської ради 

10. Донецька Гурток «М’яка іграшка» Позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 

11. Донецька Ансамбль сучасного танцю «Асорті» Мангушського 

районного центру дитячої творчості 



12. Житомирська Танцювальний гурток «Світлячок» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 

м. Житомир 

13. Житомирська Гурток «М’яка іграшка» Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

14. Житомирська Гурток «Моделювання одягу» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

15. Житомирська Гурток «Різьблення по дереву» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

16. Житомирська Гурток «Народне мистецтво» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

17. Житомирська Гурток «Оригамі та паперопластика» 

Житомирського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

18. Житомирська Театральний колектив «Барвінок» Малинського 

міського центру дитячої та юнацької творчості 

19. Закарпатська Студія естрадного співу «Ліра» комунальної 

організації «Іршавський районний центр 

позашкільної роботи» Іршавської районної ради 

20. Запорізька Студія декоративно-ужиткового мистецтва 

«Чарівниця» комунального закладу 

«Дніпрорудненська гімназія «Софія» – 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 1» 

Василівської районної ради 

21. Запорізька Оркестр народних інструментів Центру дитячо-

юнацької творчості імені Євгенії Максимівни 

Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

22. Запорізька Студія образотворчого мистецтва «Фантазія» 

Центру дитячо-юнацької творчості імені Євгенії 

Максимівни Руднєвої відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради 

23. Запорізька Дитячий хор «Світанок» Опорного навчального 

закладу Нововасилівського навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – 

позашкільний навчальний заклад «Гармонія» 

Приазовської районної ради 

24. Київська Ансамбль народного танцю «Олекса-плюс»  

Комунального закладу «Броварський районний 

центр дитячої та юнацької творчості» Броварської 

районної ради 



25. Київська Театр-студія «Світла хвиля» Києво-Святошинського 

районного Центру творчості молоді «Оберіг» Києво-

Святошинської районної державної адміністрації 

26. Київська Хореографічний колектив «Сквиряночка» 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької 

творчості 

27. Київська Творче об’єднання «Флористична майстерня 

«Адоніс» Дитячого естетико-натуралістичного 

центру «Камелія» м. Бровари 

28. Київська Театр моди «Перлина Росі» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Богуславське вище 

професійне училище сфери послуг» 

29. Луганська Оркестр народних інструментів Сєвєродонецького 

міського Центру дитячої та юнацької творчості 

30. Луганська Духовий оркестр Комунальної організації (установи, 

закладу) Комплексу позашкільної роботи з дітьми та 

юнацтвом Рубіжанської міської ради 

31. Луганська Вокальний ансамбль «Камертон» Комунальної 

організації (установи, закладу) Комплекс 

позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

Рубіжанської міської ради 

32. Львівська Циркова студія «Львівські віртуози» Центру дитячої 

та юнацької творчості Залізничного району м. Львів 

33. Львівська Ансамбль танцю «Ранок» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Франківського району м. Львова 

34. Львівська Ансамбль естрадного танцю «Добрий настрій» 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Франківського району м. Львів 

35. Львівська Хореографічний ансамбль «Престиж» Сокальського 

будинку дитячої та юнацької творчості 

36. Львівська Вокальний ансамбль «Кришталь» Сокальського 

будинку дитячої та юнацької творчості 

37. Львівська Ансамбль естрадного танцю «Оазис» середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 м. Львів 

38. Львівська Дитячий естрадно-симфонічний оркестр «Джерело» 

Радехівської районної школи мистецтв імені 

митрополита Андрея Шептицького 

39. Львівська Гурток «Берегиня» Палацу дитячої та юнацької 

творчості м. Дрогобича 

40. Львівська Гурток «Театр мод» Палацу дитячої та юнацької 

творчості м. Дрогобич 

41. Одеська Гурток образотворчого мистецтва «Веселий вулик» 

Оксамитненської загальноосвітньої школи I - III 

ступенів імені І. І. Булгарова Болградської районної 

ради 



42. Одеська Вокально-естрадна студія «Камертон»  

комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський будинок дитячої та юнацької творчості 

«Тоніка» 

43. Одеська Хореографічний ансамбль «Ассоль» комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка» 

44. Одеська Ансамбль класичного танцю «Ноктюрн» 

комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський будинок дитячої та юнацької творчості 

«Тоніка» 

45. Одеська Ансамбль української пісні «Квітень» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт» 

46. Одеська Ансамбль спортивного бального танцю «Одеса-Star» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості 

«Самоцвіт» 

47. Одеська Вокальна студія «Веснянка» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Чорноморської міської ради 

48. Одеська Ансамбль народного танцю «Росна китка» 

Болградського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Болградської районної ради 

49. Одеська Ансамбль бального танцю «Біла акація» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

50. Одеська Хореографічний колектив «Сувенір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський 

центр дитячої та юнацької творчості «Еврика» 

51. Одеська Театр-студія «Современник» Одеської гімназії № 1 

імені А. П. Бистріної Одеської міської ради 

52. Рівненська Студія образотворчого мистецтва «Палітра» 

Здолбунівського районного центру творчості дітей 

та юнацтва Здолбунівської районної ради 

53. Рівненська Хореографічна студія «Вояж» комунального закладу 

«Сарненський районний будинок дітей та молоді» 

Сарненської районної ради 

54. Рівненська Духовий оркестр «Первоцвіт» Березнівської 

загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 2 

Березнівської районної ради 

55. Рівненська Фольклорний гурт «Полісяночка» Блажівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської 

районної ради 

56. Рівненська Хореографічний колектив «Камелія» вищого 

професійного училища № 22 м. Сарни 



57. Рівненська Художньо-прикладна студія «Самоцвіти» Будинку 

дітей та молоді Дубенської міської ради 

58. Рівненська Хор молодших класів «Співаночка» Рівненської 

класичної гімназії «Престиж» Рівненської міської 

ради 

59. Рівненська Гурт естрадної пісні «Мереживо» Державного 

навчального закладу «Здолбунівське вище 

професійне училище залізничного транспорту» 

60. Сумська  Хореографічний колектив «Лілея» Конотопського 

центру дитячо-юнацької творчості Конотопської 

міської ради 

61. Сумська Вокальний колектив «Співаночка» Конотопської 

дитячої школи мистецтв Конотопської міської ради 

62. Сумська Майстерня «Бісероплетіння» Шосткинського 

міського центру естетичного виховання 

Шосткинської міської ради 

63. Сумська Вокальна студія «Перлина» комунального закладу 

позашкільної освіти Тростянецької міської ради 

«Палац дітей та юнацтва» 

64. Сумська Студія образотворчого мистецтва «Роменцвіт» 

Комунального закладу «Роменський центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю імені Івана Кавалерідзе» Роменської 

міської ради 

65. Харківська Хореографічний колектив «Зіронька» Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради» 

66. Харківська Ансамбль танцю «Веснянка» Лозівського будинку 

дитячої та юнацької творчості Лозівської міської 

ради 

67. Харківська Хореографічний колектив «Школа танцю «Наталі» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Харківський міський комплексний центр клубів за 

місцем проживання» 

68. Харківська Клуб підводного фотографування «Дельта» 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» 

69. Харківська Колектив сучасної хореографії «Монреаль» 

Люботинського міського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Люботинської міської ради 

70. Харківська Хореографічний колектив «Школа естрадного танцю 

«Капітан Джексон» Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 4 Харківської 

міської ради» 



71. Харківська Об’єднання юних художників «Колорит» 

Нововодолазького будинку дитячої та юнацької 

творчості Нововодолазької селищної ради 

72. Херсонська Гурток «Майстриня» Херсонського Палацу дитячої 

та юнацької творчості Херсонської міської ради 

73. Херсонська Гурток «Сувенірна майстерня» Херсонського 

Палацу дитячої та юнацької творчості Херсонської 

міської ради 

74. Херсонська Гурток «Фентезі» Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради 

75. Херсонська Гурток образотворчого мистецтва «Палітра» 

Херсонського державного будинку художньої 

творчості 

76. Херсонська Хоровий колектив «Мелодика» комунального 

вищого навчального закладу «Бериславський 

педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського» 

Херсонської обласної ради 

77. Херсонська Гурток «Умілі руки» комунального вищого 

навчального закладу «Бериславський педагогічний 

коледж імені В. Ф. Беньковського» Херсонської 

обласної ради 

78. Херсонська Вокальна студія «Колорит» комунального вищого 

навчального закладу «Бериславський педагогічний 

коледж імені В. Ф. Беньковського» Херсонської 

обласної ради 

79. Херсонська Театр ляльок «Промінець» Херсонського 

Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської 

ради 

80. Херсонська Театральний колектив «Дивосвіт» Херсонського 

Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської 

ради 

81. Херсонська Образотворча студія «Перспектива» Херсонського 

Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської 

ради 

82. Херсонська Гурток «Конструювання та моделювання одягу» 

Білозерського районного Центру творчості дітей та 

юнацтва Білозерської районної ради 

83. Херсонська Гурток «Сувенірний» Білозерського районного 

Центру творчості дітей та юнацтва Білозерської 

районної ради 

84. Херсонська Музично-драматичний колектив «Капітошка» 

Чорнобаївського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» Білозерської районної ради 

85. Херсонська Вокальний ансамбль «Барвограй» Каховського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія – 



спеціалізована школа I ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов» Каховської                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

міської ради 

86. Хмельницька Ансамбль народної музики «Бужани» Вищого 

професійного училища № 25 м. Хмельницький 

87. Черкаська Студія образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва «Чарівниця» Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

районної ради 

88. Черкаська Вокальна студія «Браво» позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

м. Черкаси» Черкаської міської ради 

89. Черкаська Гурток декоративно-прикладного мистецтва 

«Кокетка» позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси» 

Черкаської міської ради 

90. Черкаська Гурток декоративно-прикладного мистецтва 

«Флора» позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості м. Черкаси» 

Черкаської міської ради 

91. Черкаська Вокальна студія «Прима» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Черкаси» Черкаської міської ради 

92. Черкаська Дитячо-юнацька телестудія «Ми» комунального 

закладу «Шполянський центр дитячої та юнацької 

творчості учнівської молоді» Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади 

93. Черкаська Танцювальний клуб «Фієста» Корсунь-

Шевченківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 

районної ради 

94. Черкаська Ансамбль танцю «Журавка» навчально-виховного 

комплексу «Уманська міська гімназія – школа 

естетичного виховання» Уманської міської ради 

95. Черкаська Духовий оркестр Пальмирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради 

96. Чернігівська Гурток «Фітодизайн» Ніжинського будинку дітей та 

юнацтва Ніжинської міської ради  

97. Чернігівська Хореографічний ансамбль «Арабеск» Ніжинського 

будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради 

98. м. Київ Дитячий хореографічний ансамбль «Країна танців» 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 274 з поглибленим вивченням іноземної 

мови Дарницького району 

99. м. Київ Хор «Соняшник» Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт» Дарницького району 



100. м. Київ Інструментальний ансамбль «Квінта» Центру 

дитячо-юнацької творчості Дніпровського району 

101. м. Київ Хореографічний ансамбль «Викрутаси» Центру 

творчості дітей та юнацтва Святошинського району 

102. м. Київ Ансамбль сучасного спортивного танцю «Колібрі» 

Будинку дитячої творчості Подільського району 

103. м. Київ Ансамбль спортивного та сучасного танцю «Шанс» 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Солом’янського району 

104. м. Київ Вокальна студія естрадної пісні «Планета MUSIC» 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Голосіївського району 

 

 

5. Творчі колективи, яких позбавлено почесних звань 

«Зразковий художній колектив», «Народний художній колектив» 

як таких, що перестали існувати у закладах освіти системи 

Міністерства освіти і науки України 

 

№ 

п/п 

Регіон, область, 

місто 

Назва творчого колективу із зазначенням 

навчального закладу 

1. Київська Вокальний ансамбль «Чарівниці» Білоцерківського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості 

2. Київська Ляльковий театр «Чарівна скринька» Вишнівського 

центру творчості дітей та юнацтва 

3. Полтавська Театр естрадної пісні «Перевертундія» Полтавської 

гімназії № 6 

4. Полтавська Танцювальний колектив «Тріумф» комунального 

закладу «Полтавська гімназія № 32 Полтавської 

міської ради Полтавської області» 

5. Харківська Колектив образотворчого мистецтва «Місто 

майстрів» Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 3 Харківської міської ради» 

6. Харківська Театр костюму «Епоха» Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

 

 

 

 

 
 


