
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

13. 05. 2018                                          м. Київ                                               № 05 – 07 

 

 

Про підсумки проведення 

Міжнародного фестивалю-конкурсу 

«Перлини мистецтв» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018             

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), 12-13 травня 2018 року у місті Львові 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з ТОВ 

«АртФестЦентр» було проведено Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини 

мистецтва».  

Участь у фестивалі взяли майже 300 учасників - 74 колективів та 36 солістів 

із закладів позашкільної освіти України, зокрема: з Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської,  

Миколаївської, Рівненської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької областей 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 та учасників Міжнародного 

фестивалю-конкурсу «Перлини мистецтв» 

номінація «Дитяча хореографія» 

вікова категорія «Дебют» 

дипломом II ступеня 

Гнатюк Діану, місто Бердичів Житомирської області. 

Номінація «Дитячий танець» 

вікова категорія «Дебют» 

дипломом I ступеня 
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Школу сучасного танцю Віри Бакун, місто Львів.  

Номінація «Дитячий танець» 

вікова категорія «Дебют» 

дипломом II ступеня  

Зразковий ансамбль сучасного танцю «Діалог», місто Рівне. 

Номінація «Дитячий танець» 

перша вікова категорія   

дипломом II ступеня 

хореографічний колектив «Капітошка», місто Гайворон Кіровоградської 

області. 

Номінація «Дитячий танець» 

перша вікова категорія 

дипломом III ступеня 

Зразковий ансамбль танцю «Калинонька», місто Київ. 

Номінація «Дитячий танець» 

друга вікова категорія 

дипломом III ступеня 
Народний художній колектив ансамбль танцю «Мрія», місто Київ. 

Номінація «Дитячий танець» 

перша(Б) вікова категорія 

дипломом учасника 

Зразковий хореографічний колектив «Сузір’я», місто Мукачево 

Закарпатської області. 

Номінація «Дитячий танець» 

перша вікова категорія 

дипломанта 

Народний хореографічний колектив «Барви удеча» міста Жидачів 

Львівської області. 

Номінація «Дитячий танець» 

Дипломом учасника 

колектив спортивно-хореографічної студії «Мірабелла», місто Київ. 

Номінація «Дитячий танець» 

перша (Б) вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Зразковий дитячий ансамбль танцю «Фаворит» місто Обухів Київської 

області. 

Номінація «Сучасна хореографія» 

вікова категорія «Дебют» 

дипломом I ступеня 

Шалдунову Маргариту, місто Київ; 

Зразковий театр танцю «Фламінго», місто Калуш Івано-Франківської 

області. 

дипломом III ступеня 

Оленюк Марію, місто Бердичів Житомирської області. 
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Номінація «Сучасна хореографія» 

перша вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Довганюк Валерію, місто Київ; 

Богданову Аделіну, місто Київ; 

Земляченко Мілану, місто Київ. 

Дипломом II ступеня 

Попович Єву, Огданську Вікторію, місто Київ; 

Петкевич Ельзу, місто Київ; 

Огданську Вікторію, місто Київ; 

Оксентюк Анну, Чубаненко Діану, місто Бердичів Житомирської області. 

Дипломом III ступеня 

Присмицьку Маргариту, місто Київ. 

Дипломантів 

Мащенко Єву, місто Київ; 

Залозну Валерію, місто Бердичів Житомирської області; 

Зразковий театр танцю «Фламінго», місто Калуш Івано-Франківської 

області; 

Зразковий художній колектив «Ансамбль сучасного танцю «Шакті», місто 

Бердичів Житомирської області. 

Дипломом учасника 

Степчинкову Анастасію, місто Бердичів Житомирської області; 

Твердохліб Анну, місто Київ; 

Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Колібрі», місто 

Бердичів Житомирської області. 

Сучасна хореографія 

(contemporary) 

перша вікова категорія 

дипломанта 

Куліковську Вероніку, місто Бердичів Житомирської області. 

Номінація «Сучасна хореографія» 

друга вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Троян Марію, місто Київ. 

дипломом II ступеня 

Горпинюк Віталіну, місто Чернівці; 

Зразковий театр танцю «Фламінго», місто Калуш Івано-Франківської 

області. 

дипломом III ступеня 

Лохман Орину, Гудецьку Анну, місто Бердичів Житомирської області; 

Петрука Петра, місто Бердичів Житомирської області. 

Дипломантів 

Атаманенко Євгенію, місто Київ; 

Стрічик Аліну, місто Київ; 
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Рожкову Карину, місто Київ; 

Іващенко Ксенію, місто Дружківка Донецької області. 

Дипломом учасника 

Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Колібрі»,               

місто Бердичів Житомирської області. 

Номінація «Сучасна хореографія» 

третя вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Напцок Анастасію, Кучера Тараса, місто Нетішин Хмельницької області; 

Зразковий театр танцю «Фламінго», місто Калуш Івано-Франківської 

області. 

Дипломом учасника 

Хохолову Дарину, місто Бердичів Житомирської області; 

Кроснік Олександру, місто Бердичів Житомирської області; 

Селюк Марину, місто Бердичів; 

Панькову Діану, місто Бердичів; 

Зразковий художній колектив «Ансамбль сучасного танцю «Шакті»,                 

місто Бердичів Житомирської області. 

Номінація «Сучасна хореографія» 

четверта вікова категорія 

дипломом II ступеня 

Мазур Ольгу, місто Бердичів Житомтрської області; 

Музику Юлію, місто Київ. 

Номінація «Сучасна хореографія» 

змішана вікова категорія 

дипломанта 

Єгорову Марію, Лайко Анастасію, Туровєрову Людмилу, вихованок 

хореографічного коллективу «Баттерфляй» місто Родинське Донецької області; 

Дипломом учасника 

Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Колібрі»,                

місто Бердичів Житомирської області. 

Номінація «Народно-стилізована хореографія» 

третя вікова категорія 

дипломом II ступеня 

Зразковий хореографічний ансамбль «Альянс», міста Славута Хмельницької 

області. 

Номінація «Народно-стилізована хореографія» 

третя вікова категорія 

дипломом учасника 

Поліщук Олександру, місто Бердичів Житомирської області. 

Номінація «Народно-стилізована хореографія» 

змішана вікова категорія 

дипломом II ступеня 
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Зразковий хореографічний колектив «Веселка», місто Лебедин Сумської 

області. 

Змішана вікова категорія 

дипломанта 

Єгорову Марію, Лайко Анастасію, Туровєрову Людмилу, вихованок 

хореографічного коллективу «Баттерфляй» місто Родинське Донецької області.  

Номінація «Естрадно-спортивна хореографія» 

перша(А) вікова категорія 

дипломом учасника 

спортивно-хореографічну студію «Мірабелла», місто Київ. 

перша(Б) вікова категорія 

дипломом учасника 

спортивно-хореографічну студію «Мірабелла», місто Київ. 

Змішана вікова категорія 

дипломом учасника 

Солодун Маргаріту, Міць Олександру, місто Київ. 

Номінація «Народно-сценічний танець» 

перша(А) вікова категорія  

дипломом III ступеня 

Зразковий хореографічний колектив «Сузір’я», місто Мукачево 

Закарпатської області. 

Номінація «Народно-сценічний танець» 

друга вікова категорія   

дипломом III ступеня 

Зразковий хореографічний колектив «Сузір’я», місто Мукачево 

Закарпатської області. 

Номінація «Народно-сценічний танець» 

четверта вікова категорія 

дипломом II ступеня 

колектив зразкового ансамблю народного танцю «Веселкові коралі», місто 

Львів. 

Номінація «Народно-сценічний танець» 

змішана вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Зразковий художній колектив хореографічний ансамбль «АнютА», місто 

Кропивницький Кіровоградської області. 

Номінація «Сучасний танець» 

перша вікова категорія 

дипломом I ступеня 

хореографічний колектив «Капітошка», місто Гайворон Кіровоградської 

області; 

Зразковий хореографічний ансамбль «Альянс», місто Славута Хмельницької 

області. 

Дипломантів 



6 

 

танцювальне відділення Студії культури та мистецтв «Спірограф»,            

місто Львів; 

ансамбль сучасної хореографії «Fashion kids», місто Київ. 

Номінація «Сучасний танець» 

перша вікова категорія 

дипломом учасника 

Школу сучасного танцю Віри Бакун, місто Львів. 

Номінація «Сучасний танець» 

перша (А) вікова категорія 

дипломом I ступеня 

дитячий колектив сучасного танцю «Эдванс» («Advance»), місто Київ. 

дипломом учасника 

Зразковий аматорський хореографічний колектив сучасного танцю                 

«Крок вперед», місто Хотин Чернівецької області. 

Номінація «Сучасний танець» 

перша (Б) вікова категорія 

дипломом III ступеня 

дитячий колектив сучасного танцю «Эдванс» («Advance»), місто Київ; 

Зразковий аматорський хореографічний колектив сучасного танцю              

«Крок вперед», місто Хотин Чернівецької області. 

Номінація «Сучасний танець» 

перша (Б) вікова категорія 

дипломом учасника 

Зразковий ансамбль сучасного танцю «Діалог», місто Рівне. 

Номінація «Сучасний танець» 

друга вікова категорія 

дипломом II ступеня 

Школу сучасного танцю Віри Бакун, місто Львів; 

зразковий аматорський хореографічний колектив сучасного танцю                

«Крок вперед», місто Хотин Чернівецької області. 

Номінація «Сучасний танець» 

друга вікова категорія 

дипломом учасника 

ансамбль естрадного танцю «Грація», місто Первомайськ Миколаївської 

області; 

ансамбль сучасної хореографії «Fashion kids», місто Київ; 

колектив «Бджілки», Школи танцю «Forward dance studio», смт. Глибока 

Чернівецької області. 

Номінація «Сучасний танець» 

друга (А) вікова категорія 

дипломом I ступеня  

дитячий колектив сучасного танцю «Эдванс» («Advance»), місто Київ. 

Номінація «Сучасний танець» 

друга (Б) вікова категорія 
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дипломом III ступеня 

дитячий колектив сучасного танцю «Эдванс» («Advance»), місто Київ. 

Номінація «Сучасний танець» 

третя вікова категорія   

дипломом III ступеня 

Народний ансамбль сучасного танцю «Dіа-Dance», місто Рівне. 

Номінація «Сучасний танець» 

третя вікова категорія   

дипломом учасника 

Зразковий ансамбль танцю «Сузір’я Т», місто Чернівці; 

Студія сучасного танцю «Флеш», місто Нетішин. 

Номінація «Сучасний танець» 

четверта вікова категорія   

дипломом III ступеня 

вихованці «EXTREME» КНЛУ, місто Київ; 

ансамбль сучасної хореографії «Fashion kids», місто Київ. 

Номінація «Сучасний танець» 

змішана вікова категорія 

дипломанта 

хореографічний колектив «Намистинка», місто Гайворон Кіровоградської 

області. 

Номінація «Фольклорний, народно-сценічний танець» 

перша (А) вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Зразковий дитячий ансамбль танцю «Фаворит», місто Обухів Київської 

області. 

Номінація «Фольклорний, народно-сценічний танець»  

друга вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Зразковий дитячий ансамбль танцю «Фаворит», місто Обухів Київської 

області. 

Номінація «Фольклорний, народно-сценічний танець»  

змішана вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Зразковий дитячий ансамбль танцю «Фаворит», місто Обухів Київської 

області. 

Номінація «Фольклорний, народно-сценічний танець»  

змішана вікова категорія 

дипломом II ступеня 

Зразковий хореографічний колектив «Опільчанка», місто Рогатин Івано-

Франківської області. 

Номінація «Естрадний танець» 

друга вікова категорія 

дипломом учасника 
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«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Адреналін», 

місто Миколаїв. 

Номінація «Естрадний танець» 

третя вікова категорія 

дипломом учасника 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Адреналін», 

місто Миколаїв. 

Номінація «Бальний танець» 

перша вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм»,              

місто Нетішин Хмельницької області. 

Номінація «Бальний танець» 

третя вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм»,                

місто Нетішин Хмельницької області. 

Номінація «Неокласика» 

третя вікова категорія 

дипломом III ступеня 

Народний художній колектив ансамбль танцю «Мрія», місто Київ. 

Номінація «Класика» 

перша вікова категорія 

дипломанта 

Народний художній колектив ансамбль танцю «Мрія», місто Київ. 

Номінація «Народна стилізація» 

змішана вікова категорія 

дипломом учасника 

хореографічний колектив «Намистинка», місто Гайворон Кіровоградської 

області. 

Номінація «Дитяча хореографія» 

вікова категорія «Дебют» (А) 

дипломом III ступеня  

Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Колібрі»,               

місто Бердичів Житомирської області. 

Номінація «Дитяча хореографія» 

вікова категорія» Дебют» (Б) 

дипломанта 

Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Колібрі»,              

місто Бердичів Житомирської області. 

Номінація «Народний танець» 

перша вікова категорія 

дипломанта 
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хореографічний гурток «Самоцвіти», місто Старокостянтинів Хмельницької 

області. 

Номінація «Народний танець» 

друга вікова категорія 

дипломанта 

Народний художній хореографічний колектив «Веселка», місто Васильків 

Київської області. 

Номінація «Народний танець» 

третя вікова категорія 

дипломом II ступеня 

хореографічний гурток «Самоцвіти», місто Старокостянтинів Хмельницької 

області. 

Номінація «Народний танець» 

третя (А) вікова категорія 

дипломанта 

Народний художній хореографічний колектив «Веселка», місто Васильків 

Київської області. 

Номінація «Народний танець» 

третя (Б) вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Народний художній хореографічний колектив «Веселка», місто Васильків 

Київської області. 

Номінація «Сучасний бальний танець» 

третя вікова категорія 

дипломом II ступеня 

дитячий спортивно-танцювальний клуб «Твіст», місто Старокостянтинів 

Хмельницької області. 

Номінація «Народно-стилізований» 

четверта вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Зразковий художній колектив хореографічний ансамбль «АнютА», місто 

Кропивницький Кіровоградської області. 

Номінація 

«Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво» 

перша вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Пилипенко Злату, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький. 

дипломом II ступеня 

Успенську Ілону, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Шатунову Ангеліну, вихованку Будинку дитячої творчості м. Рожище 

Волинської області. 

Дипломом III ступеня 
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Нетужилову Софію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львів; 

Корнецьку Марію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва                          

м. Чернівці; 

Борозенко Лілію, вихованку Центру розвитку «Апельсин»                                    

с. Петропавлівська-Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області. 

Дипломанта 

Гуцал Амелію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Процюк Анну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Крехняк Каріну, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва Галичини    

м. Львів; 

Семенюк Анну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості «Креатив» 

с. Крупець Рівненської області; 

Щербатюк Софію, вихованку Центру розвитку «Апельсин»                                    

с. Петропавлівська-Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області; 

Черенкову Аріну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Етюд»  

загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №4 м. Вишневе Київської області. 

Друга вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Степаняна Андрія, вихованця дитячої школи мистецтв №6 м. Київ. 

дипломом II ступеня 

Аль-Хрущ Ясмін, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Гуменюк Дарину, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Кубицького Максима, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львів; 

Зубрицьку Емілію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

м. Львів; 

Тхоровську Христину, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львів;  

Сасовську Марію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Рожище 

Волинської області;  

Матвійчук Софію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Колле-Васкевича Михайла, вихованця творчої студії «Кракелюр»                            

КСЦ «Оберіг» с. Тарасівка Київської області. 

Дипломом III ступеня 

Музику Валерію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 
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Погорілу Дарину, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький. 

Розлуцьку Софію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

м. Львів;  

Маєвську Анну, вихованку Будинку дитячої творчості м. Рожище 

Волинської області; 

Рой Олександру, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Бабак Оксану, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості «Креатив» 

с. Крупець Рівненської області; 

Коваленко Кіру, вихованку загальноосвітньої школи №4 м. Вишневе 

Київської області; 

Дядечко Софію, вихованку загальноосвітньої школи №4  м. Вишневе 

Київської області; 

Дипломанта 

Карпову Аліну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Грушко Марію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Гуменюк Дарину, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Німець Ілону, вихованку Будинку дитячої творчості м. Рожище Волинської 

області; 

Ніколайчука Богдана, вихованця Будинку дитячої творчості м. Рожище 

Волинської області;  

Баюк Дарью, вихованку Центру розвитку «Апельсин» с. Петропавлівська-

Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області; 

Полуянова Михайла, вихованця Центру розвитку «Апельсин»                              

с. Петропавлівська-Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області; 

Бойко Олександру, вихованку зразкового гуртка «Декоративно – прикладне 

мистецтво» Киево – Cвятошинського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Шанс м. Київ; 

Драганюк Діану, вихованку зразкового гуртка «Декоративно – прикладне 

мистецтво» Киево – Cвятошинського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Шанс м. Київ; 

Полушину Дарину, вихованку творчої студії «Кракелюр»  КСЦ «Оберіг» 

с.Тарасівка Київської області; 

Гуніченко Єву, вихованку  міського центру дитячої та юнацької творчості    

м. Шепетівка Хмельницької області; 

Ковбасу Наталію, вихованку Будинку дітей та юнацтва м. Кролевець 

Сумської області; 

Фірсову Катерину, вихованку Будинку дітей та юнацтва м. Кролевець 

Сумської області. 
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Третя вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Радченко Анну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький;  

Дроник Оксану, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва Галичини          

м. Львів;  

Дорощук Оксану, вихованку Будинку дитячої творчості м. Рожище 

Волинської області; 

Скворцову Віталіну, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва              

м. Чернівці; 

Борковську Уляну, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області. 

Дипломом II ступеня 

Рожок Анастасію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Максимович Дарину, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Бабак Ульяну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості «Креатив» 

с. Крупець Рівненської області. 

Дипломом III ступеня 

Кольдюбу Ірину, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                            

м. Хмельницький; 

Негрич Ельвіру, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва  м. Чернівці;  

Дехтярук Єлизавету, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Канаш Валерію, вихованку зразкового гуртка «Декоративно – прикладне 

мистецтво» Киево – Cвятошинського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Шанс м.Київ; 

Кришнівську Дарію, вихованку зразкового гуртка «Декоративно – 

прикладне мистецтво» Киево – Cвятошинського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді «Шанс м. Київ; 

Мазурову Євгенію, вихованку зразкового гуртка «Декоративно – прикладне 

мистецтво» Киево – Cвятошинського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Шанс м. Київ; 

Сидоренка Владислава, вихованця загальноосвітньої школи №4  м. Вишневе 

Київської області; 

Мазурову Євгенію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Етюд»  

загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №4 м. Вишневе Київської області. 

Дипломанта 

Сміховського Назара, вихованця Будинку дітей та юнацтва м. Кролевець 

Сумської області; 

Курченка Владислава, вихованця Будинку дітей та юнацтва м. Кролевець 

Сумської області. 

Змішана вікова категорія 
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дипломом I ступеня 

вихованців гуртка декоративно - прикладного мистецтва «Ладоньки» 

ЦДЮТ Деснянського району м. Київ. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 
 

 


