
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 
 
 
 

від 28.10.2018р.            м. Київ               № 10-13 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю - 

конкурсу народної хореографії  

«Натхнення Хортиці» 

  

 

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) з 26 по 28 жовтня 2018 року у м. Запоріжжі 

Українським державним центром позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України спільно з Позашкільним навчальним закладом «Міський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області 

було проведено Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії 

«Натхнення Хортиці».  

Участь у заході взяли 350 учасників (12 хореографічних колективів) з 

семи регіонів України, а саме: Волинської (м. Луцьк), Донецької (м. 

Добропілля, м. Дружківка, м. Білозерське), Запорізької (м. Запоріжжя, м. 

Мелітополь), Полтавської (м. Полтава), Кіровоградської (м. Кропивницький), 

Хмельницької, Сумської  (м. Лебедин) областей.  

Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі 

рішення журі  

 

 

НАКАЗУЮ:  

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти відповідних ступенів: 

 

 

Дипломом Гран-прі 



 «Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Росинка» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості місто 

Кропивницький (керівник Чайковська Г.Є.). 

І вікова категорія 

І місце 

  «Народний художній колектив» вокально-хореографічна студія «Чайка» 

Позашкільного навчального центру «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» міста Запоріжжя (художній керівник Трубчанінов Ю. В.). 

ІІ місце 

 Ансамбль народного танцю «Дружба» Центру творчості дітей та 

юнацтва Олександрівського району міста Запоріжжя (керівник В.С. Оленяк).  

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

та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області (керівники: 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.). 

Змішана вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю 

«Ровесники» Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської 

ради Запорізької області (керівники: Масляк Н.С., Миронова О.В.).  

 ІІ місце 

  «Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Каблучок» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради (керівник Рак А.І.).  

 ІІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві» 

Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

міста Дружківки Дружківської міської ради Донецької області    (керівник 

Беззуба Н.Ю.).  

ІІ вікова категорія: 

І місце 

          «Народний художній колектив» вокально-хореографічна студія «Чайка 

Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» міста Запоріжжя (художній керівник Трубчанінов Ю.В.).  

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка» 

Комунального позашкільного закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Білозерської міської ради Донецької області (керівники: Голік О.В., Голік 

І.О.). 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Любисток» 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія 

№14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області 

(керівник Сулім М.І.). 

ІІІ вікова категорія: 

І місце 



«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка» 

Комунального позашкільного закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Білозерської міської ради Донецька область (керівники: Голік О.В., Голік І.О.). 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Веснянка» 

Хмельницької загальноосвітньої школи № 24.(керівник Мандзій В.М.).  

ІІ місце 

«Народний художній колектив» хореографічної студії «Весняночка» 

Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької 

творчості» міста Запоріжжя (художній керівник Воронцова Н.І.). 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Любисток» 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс  «Гімназія  

№ 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області 

(керівник Сулім М.І.). 

ІІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області (керівники: 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.).  

          «Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Веселка» 

Лебединського міського центру позашкільної освіти міста Лебедин Сумської 

області (керівник Литовченко Т.П.). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Педоренко О. В..  

 

 

Директор              Г. А. Шкура 

 
 

 


