
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

 

від 14.06.2018р.                                           м. Київ                                  № 06 – 09 

                                           

  

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю  

дитячої художньої творчості  

«Єдина родина» 

 

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 09 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 було проведено другий етап Всеукраїнського 

фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина». 

Учасниками другої фестивальної зміни стали 700 вихованців, а саме: 

хореографічних колективів (народного, сучасного, естрадного та бального танців), 

образотворчого (живопис, графіка), декоративно-ужиткового та прикладного, 

циркового мистецтв, театру мод з областей: Запорізької, Дніпропетровської, 

Донецької, Миколаївської, Хмельницької. 

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 «Класична хореографія. Соло 

Гран-прі 

Жарикова Сергія, вихованця «Народного художнього колективу» ансамблю 

сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківки 

Донецької області, керівник Сімагіна Наталя Володимирівна. 

Номінація «Народна хореографія» 

Друга молодша вікова категорія 

ІІ місце 
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 «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівники: Румянцева 

Лариса Миколаївна та Яценко Лілія Володимирівна; 

ІІІ місце 

 «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Аліски» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник 

Цуканова Юлія Юріївна. 

Середня вікова категорія 

ІІ місце  

 «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Аліски» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник 

Цуканова Юлія Юріївна. 

Змішана вікова категорія 

І місце  

 «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Аліски» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник 

Цуканова Юлія Юріївна. 

Номінація «Дебют»  

ІІІ місце 

Хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник Даниленко Тетяна Іванівна. 

Номінація «Естрадна хореографія»  

 Перша молодша вікова категорія 

І місце 

 «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівники: Румянцева 

Лариса Миколаївна та Яценко Лілія Володимирівна; 

 хореографічний колектив «Турдефорс» Будинку творчості дітей та юнацтва  

Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник Бойченко Анна 

Олександрiвна. 

ІІІ місце 

 «Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Адреналін» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Зубовська Олена Борисівна;  

хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник Даниленко Тетяна Іванівна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

  «Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Адреналін» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Зубовська Олена Борисівна. 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Карамель» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Дружківки Донецької області, керівник Сімагіна 

Наталя Володимирівна. 
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ІІІ місце 

Хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник Даниленко Тетяна Іванівна; 

«Зразковий художній  колектив» гурток спортивно-естрадного танцю «Фенікс» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнська Миколаївської області, 

керівник Васильєва Оксана Василівна. 

Середня вікова категорія 

І місце 

Хореографічний колектив «Зорянка» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник Даниленко Тетяна Іванівна; 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Аліски» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник 

Цуканова Юлія Юріївна. 

ІІІ місце 

Гурток сучасного танцю «Dreams» Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Вознесенська Миколаївської області, керівник Поборцева Маргарита Всеволодівна. 

Змішана вікова категорія 

І місце 

Хореографічний колектив «Турдефорс» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник Бойченко Анна 

Олександрiвна. 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Карамель» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківки Донецької області, керівник 

Сімагіна Наталя Володимирівна. 

ІІІ місце 

Ансамбль естрадного танцю «Dence-shop» дитячого Центру позашкільної 

роботи Корабельного району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник 

Білявська Інна Анатоліївна; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Щасливе дитинство» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Горшкова Світлана Андріївна. 

Номінація «Естрадна хореографія, малі форми» 

 І місце 

Присяжнюк Юлію та Деревяно Варвару, вихованок «Народного художнього 

колективу» ансамблю сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Дружківки Донецької області, керівник Сімагіна Наталя 

Володимирівна. 

Номінація дебют 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Аліски» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник 

Цуканова Юлія Юріївна; 

ІІІ місце 
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 «Зразковий художній колектив» гурток сучасного танцю «Свято мрій» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Томова Наталія Євгенівна. 

Номінація «Сучасна хореографія» 

 Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Хореографічний колектив «Карамель» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник Іванова Інна 

Вікторівна. 

Номінація «Бальна хореографія» 

Друга молодша вікова категорія 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль спортивного бального танцю 

«Нюанс» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, 

керівник Раскіна Світлана Станіславівна; 

Номінація «Фольклорне мистецтво» 

ІІ місце 

Фольклорний колектив «Дніпряночка» позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодара Запорізької області, керівник 

Вінс Ірина Василівна; 

 фольклорний колектив «Світанок» Калинівського закладу загальної середньої 

освіти Єланецького району Миколаївської області, керівник Стірус Леся Василівна. 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

 Перша молодша вікова категорія 

І місце 

Каменєву Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Євдокимова Інга Володимирівна; 

Стрельцову Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Євдокимова Інга Володимирівна; 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Руденко Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

образотворчого мистецтва «Оранжеве небо» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Євдокимова Інга Володимирівна; 

Ажисламову Марію, вихованку гуртка «Анімація» ІІ творчого об’єднання            

комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», 

керівник Кольцова Світлана Михайлівна. 

ІІ місце 

Кійка Євгена, вихованця гуртка «Анімація» І творчого об’єднання            

комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», 

керівник Голозубов Олександр Анатолійович; 
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Демченко Анастасію, вихованку гуртка «Анімація» ІІ творчого об’єднання           

комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», 

керівник Осипова Дар’я Миколаївна; 

Виборову Євгенію, вихованку гуртка «Анімація» ІІ творчого об’єднання            

комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», 

керівник Осипова Дар’я Миколаївна; 

ІІІ місце 

Корчевську Мілену, вихованку гуртка «Анімація» ІІ творчого об’єднання         

комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», 

керівник Осипова Дар’я Миколаївна; 

Добротвор Єлизавету, вихованку гуртка «Анімація»  ІІ творчого об’єднання            

комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», 

керівник Осипова Дар’я Миколаївна; 

Середня вікова категорія  

І місце 

Вєлкову Мар’ю, вихованку гуртка «Анімація»  ІІІ творчого об’єднання            

комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», 

керівник Кольцова Світлана Михайлівна; 

Пилипенко Кароліну, вихованку гуртка «Анімація» І творчого об’єднання            

комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», 

керівник Голозубов Олександр Анатолійович. 

 Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

 Перша молодша вікова категорія 

І місце 

Папушенко Поліну та Старшову Олену, вихованок «Зразкового художнього 

колективу» гуртка аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Губська Наталія Михайлівна; 

Дячук Аліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» «Вироби зі 

шкіри» Центру дитячої та юнацької творчості м. Шепетівки Хмельницької області, 

керівник Колотова Олена Володимирівна. 

 Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Попову Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» декоративно-

ужиткового мистецтва «Колаж» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник Ігнатьєва Лариса Анатоліївна; 

Шумського Владислава, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва «Колаж» обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради, керівник Ігнатьєва Лариса Анатоліївна. 
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ІІІ місце 

Гуніченко Єву, вихованку гуртка «Художні вироби з вовни» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Шепетівки Хмельницької області, керівник Колотова Олена 

Володимирівна. 

Старша вікова категорія 

І місце 

Олійник Юлію, вихованку гуртка «Акварелька», Будинку дитячої творчості 

Врадіївського району Миколаївської області, керівник Лука Лариса Анатоліївна. 

     ІІІ місце 

Голбан Марину, вихованку гуртка «Акварелька» Будинку дитячої творчості 

Врадіївського району Миколаївської області, керівник Лука Лариса Анатоліївна. 

1. Нагородити за участь дипломами Українського державного центр 

позашкільної освіти у Всеукраїнському фестивалі дитячої художньої творчості 

«Єдина родина»:  

Перша молодша вікова категорія 
Гурток сучасного танцю «Dreams» Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Вознесенська Миколаївської області, керівник Поборцева Маргарита Всеволодівна 

(номінація «Естрадна хореографія»,); 

«Зразковий художній колектив» гурток сучасного танцю «Свято мрій» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

Томова Наталія Євгенівна (номінація «Естрадна хореографія», змішана вікова  

категорія); 

 «Народний художній колектив»  ансамбль танцю «Аліски» Будинку творчості 

дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаєва Миколаївської області, керівник 

Цуканова Юлія Юріївна (номінація «Естрадна хореографія», перша молодша вікова 

категорія). 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора  

О. В. Педоренко  

 

 

Директор                                                                                                            Г. А. Шкура 
 


