
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

20.10.2018р.                                         м. Київ                                             № 10-06

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського фестивалю 
музичного мистецтва 
«На крилах гармонії»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України від 04.01.18 р.
№12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  за  основними  напрямами
позашкільної  освіти  на  2018  рік»,  з  18  по  20  жовтня  2018  року  на  базі
Херсонського  Таврійського  ліцею  мистецтв  Херсонської  міської  ради
Українським  державним  центром  позашкільної  освіти  Міністерства  освіти
і  науки  України  спільно  з  Херсонським  Таврійським  ліцеєм  мистецтв  було
проведено Всеукраїнський фестиваль мистецтв «На крилах гармонії».

Участь  у  фестивалі  взяли  685  учасників  з  6  регіонів  України,  а  саме:
Миколаївської,  Херсонської,  Донецької,  Запорізької,  Хмельницької,
Дніпропетровської областей.

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі

НАКАЗУЮ:

1.  Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного
центру  позашкільної  освіти  переможців  та  учасників  фестивалю  музичного
мистецтва «На крилах гармонії»: 

номінація «Вокальне мистецтво»
диплом Гран-прі

Мацюк  Анну,  м.  Деражня,  Хмельницької  обл.,  керівник  Гжегожевський
Руслан.

Дипломом І ступеню
Хор  «Товариш»,  смт.  Доманівка  Миколаївської  обл.,  керівник  Служенко

Мілентина;
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«Зразковий хоровий колектив «Contabile» Херсонського Таврійського ліцею
мистецтв Херсонської міської ради м. Херсон, керівник Жолобенко Катерина;

вокальний  ансамбль  «Зоряний»,  вихованців  Клубу  дитячої  та  юнацької
творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської
ради Запорізької області, керівник Томасова Ольга;

вокальний  ансамбль  «Мрія»  (середня  вікова  категорія),  м.  Білозерське
Донецької обл., керівник Жмур Тетяна;

вокальну  групу  «Червона  троянда»,  Херсонського  Таврійського  ліцею
мистецтв м. Херсон, керівник Жолобенко Катерина;

Абраменко  Богдана,  м.  Деражня,  Хмельницької  обл.,  керівник
Гжегожевський Руслан;

Крижановську Діану (старша вікова категорія), вихованку гуртка естрадної
пісні «Сузір’я» м. Слов’янськ Донецької обл., керівник Юрченко Людмила.

Дипломом ІІ ступеню 
вокальний  ансамбль  «Мрія»  (молодша  вікова  категорія)  м.  Білозерське

Донецької обл., керівник Жмур Тетяна;
Зразковий  художній  колектив  театру  естрадної  пісні  «Тік-Так»  Палацу

дитячої та юнацької творчості м. Херсон, керівник Платонова Юлія;
дует  Анастасію  і  Поліну  Григор’євих,  вихованок  Херсонської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №54 з поглибленим вивченням іспанської
та інших іноземних мов м. Херсон, керівник Гуцало Ольга;

дует  у  складі:  Дрянєва  Маріанна,  Хиценко  Анастасія,  вихованки  Клубу
дитячої та юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області, керівник Томасова Ольга;

Ложкіна  Олексія,  вихованця  Клубу  дитячої  та  юнацької  творчості
«Зоряний»  відділу  освіти  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради
Запорізької області, керівник Томасова Ольга;

Кричфалуші Альону (середня вікова категорія),  вихованку гуртка естрадної
пісні «Сузір’я» м. Слов’янськ Донецької обл., керівник Юрченко Людмила.

Дипломом ІІІ ступеню
студію вокально-хорового співу  «Гармонія» с.  Вербки Дніпропетровської

обл., керівник Марченко Анжеліка;
ансамбль  української  пісні  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості

Херсонської міської ради м. Херсон, керівник Фоміна Ірина;
дует у складі: Ложкін Олексій та Беспалько Аліна, вихованці  Клубу дитячої

та  юнацької  творчості  «Зоряний»  відділу  освіти  виконавчого  комітету
Бердянської міської ради Запорізької області, керівник Томасова Ольга;

дует  «Sun  Shine»  у  складі:  Юрченко  Єлізавета  та  Лакатош  Володимир,
вихованці загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 м. Слов’янськ Донецької
обл., керівник Єрмак Оксана;

Хиценко  Анастасію,  вихованку  Клубу  дитячої  та  юнацької  творчості
«Зоряний»  відділу  освіти  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради
Запорізької області, керівник Томасова Ольга;
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Мірошниченко  Уляну,  вихованку  Клубу  дитячої  та  юнацької  творчості
«Зоряний»  відділу  освіти  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради
Запорізької області, керівник Томасова Ольга;

Дрянєву  Маріанну,  вихованку  Клубу  дитячої  та  юнацької  творчості
«Зоряний»  відділу  освіти  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради
Запорізької області, керівник Томасова Ольга;

Філенко Ірину, вихованку гуртка «Студія сольного співу» Будинку дитячої
та юнацької творчості м. Херсон, керівник Шуліка Ірина;

Чеботарьову  Олександру,  вихованку  Білозерського  освітньо-культурного
центру  Добропільської  міської  ради м.  Білозерське  Донецької  обл.,  керівник
Жмур Тетяна.

Дипломом учасника 
вокальний ансамбль «Феєрія» м. Херсон, керівник Катиніна Ганна;
Козлову Поліну, вихованку гуртка «Студія сольного співу» Будинку дитячої

та юнацької творчості м. Херсон, керівник Шуліка Ірина;
Пасечнюк Яну, вихованку гуртка «Студія сольного співу» Будинку дитячої

та юнацької творчості м. Херсон, керівник Шуліка Ірина;
Георгієву  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Студія  сольного  співу»  Будинку

дитячої та юнацької творчості м. Херсон, керівник Шуліка Ірина.
Номінація «Інструментальне мистецтво»

дипломом І ступеню:
«Зразковий художній колектив» оркестр народних інструментів «Дивоцвіт»

м. Вознесенськ Миколаївської обл., керівник Сироєжко Ольга;
Народний художній колектив «Барвистий передзвін» м. Миколаїв, керівник

Шевченко Юрій;
Диксиленд Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості, м. Херсон,

керівник Шейка Іван;
вокально-інструментальний ансамбль «Loud Silence» комунального закладу

«Донецький Палац Молоді «Юність» с. Костянтинівка Донецької обл., керівник
Бубнов Антон;

ансамбль ложкарів «Веселка» м. Вознесенськ Миколаївської обл., керівник
Белінська Лідія;

ансамбль гітаристів «Maestro» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв
Херсонської міської ради, керівник Яценко Олександр;

Осинкіну Анастасію (соло акордеон), вихованку Херсонського Таврійського
ліцею мистецтв Херсонської міської ради, керівник Прилуцька Ольга;

Садловського  Святослава  (соло-електрогітара),  вихованця  музичної  студії
«Рок Стиль» м. Слов’янськ Донецької обл., керівник Процай Михайло.

Дипломом ІІ ступеню:
ансамбль  баянистів  «Веселі  музики»  м.  Вознесенськ  Миколаївської  обл.,

керівник Борисов Сергій;
ансамбль  сопілкарів  «Вітрогони»  м.  Вознесенськ  Миколаївської  обл.,

керівник Ілечко Василь;
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ансамбль  естрадної  музики  «Con  brio»  Херсонського  Таврійського  ліцею
мистецтв Херсонської міської ради, керівник Яценко Олександр;

ансамбль домристів Херсонського Палацу дитячої  та  юнацької  творчості,
керівник Путіло Світлана;

Андрієць Дениса (соло-труба), вихованця Херсонського Таврійського ліцею
мистецтв Херсонської міської ради, керівник Ноженко Олександр.

Дипломом ІІІ ступеню:
Желуденко  Кіру  та  Марухіну  Кристину  (дует-фортепіано),  вихованок

Херсонського  Таврійського  ліцею  мистецтв  Херсонської  міської  ради,
керівник Токар Світлана;

Синю  Юлію  (соло  фортепіано),  вихованку  Херсонського  Таврійського
ліцею мистецтв Херсонської міської ради, керівник Токар Світлана;

Кубатко Іллю (соло акордеон), вихованця Херсонського Таврійського ліцею
мистецтв Херсонської міської ради, керівник Прилуцька Ольга.

Дипломом учасника
дует-акордеоністів  у  складі:  Станіслав  і  Владислав  П’ятько,  вихованці

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської ради, керівник
Прилуцька Ольга;

Скорняк Кіру (соло-акордеон), вихованку Херсонського Таврійського ліцею
мистецтв Херсонської міської ради м. Херсон, керівник Прилуцька Ольга.

Номінація «Хореографічне мистецтво»
Дипломом Гран-прі

Ансамбль  сучасного  танцю «Біоритми»  Херсонського  Палацу  дитячої  та
юнацької творчості, керівник Аліна Лушкіна (танці «Живая сталь», «Новачок»,
«Лёгкие деньги»).

«Дитяча хореографія»
Дипломом І ступеню

Студію  дитячої  хореографії  «Мрія»,  керівники  Ольга  Шиліна  та  Тетяна
Буднікова (танець «Малята цуценята»).

Дипломом ІІ ступеню
Народний художній колектив системи Міністерства освіти і науки України

ансамбль  танцю  «Вдохновение»,  керівник  Олена  Бурмецька  (танець
«Озорники»);

танцювальний  колектив  «Стиль»  школи  мистецтв  №1,  керівник  Наталія
Окуневська (танець Маріонетки»);

хореографічний колектив «New generation», керівник Валерія Константінова
(танець «Мир без войны»).

Дипломом ІІІ  ступеню
Народний художній колектив системи Міністерства освіти і науки України

ансамбль танцю «Вдохновение», керівник Олена Бурмецька (танець «Сны»). 
«Малі форми хореографії»

Дипломом І ступеню
Студію  дитячої  хореографії  «Мрія»,  керівники  Ольга  Шиліна  та  Тетяна

Буднікова (танець «Три девицы под окном»); 
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Зразковий  хореографічний  колектив  «Джерельце»  Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв, керівник Світлана  Богданова (танець «Девочка у
моря», соло Пронькіна Кіра);

Зразковий  хореографічний  колектив  «Джерельце»  Херсонського
Таврійського  ліцею  мистецтв,  керівник  Світлана  Богданова  (танець  «Вера,
Надежда, Любовь»).

Дипломом ІІІ ступеню
Танцювальний  колектив  «Стиль»  школи  мистецтв  №1,  керівник  Наталія

Окуневська (танець «Ясна зіронька», соло Асауленко Єлизавета).
«Народна хореографія»
Дипломом І  ступеню

Народний  художній  колектив  ансамбль  народного  танцю  «Сувенір»
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району  м.  Миколаєва,
керівник  Людмила  Бобкова  та  Ганна  Бобкова  (танці  «Ми  українці»,
«Слобожанці на всі танці»).

Дипломом ІІ ступеню
Народний художній колектив ансамбль танцю «Візерунок»  Херсонського

Палацу  дитячої  та  юнацької  творчості,  керівник Жанна  Шпитальна (танець
«Таврійський розмай»).

Дипломом ІІІ ступеню
Зразковий  хореографічний  колектив  «Джерельце»  Херсонського

Таврійського  ліцею  мистецтв,  керівник  Світлана  Богданова  (танці
«Коломийки», «Ляльки»);

Народний  хореографічний  колектив  «Ізюминка»  Херсонського
Таврійського  ліцею  мистецтв,  керівник  Катерина  Мирошниченко  (танці
«Чардаш», «Крок до зірок»);

Народний  хореографічний  колектив  «Ізюминка»  Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв, керівник Віталій Окуневський (танці «Карпатські
забави», «Ірландський»).

«Класична хореографія»
Дипломом ІІ ступеню

Зразковий  хореографічний  колектив  «Джерельце»  Херсонського
Таврійського  ліцею  мистецтв,  керівник  Світлана  Богданова  (танець  «Вальс
Терпсіхори»);

Студія  дитячої  хореографії  «Мрія»;  керівники  Ольга  Шиліна  та  Тетяна
Буднікова (танець «Світанок»).

Дипломом ІІІ ступеню
Народний  хореографічний  колектив  «Ізюминка»  Херсонського

Таврійського  ліцею  мистецтв,  керівник  Катерина  Мирошниченко  (танець
«Дощик»).

«Сучасна хореографія»
Дипломом І  ступеню
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Народний  хореографічний  колектив  «Ізюминка»  Херсонського
Таврійського  ліцею  мистецтв,  керівник  керівник  Валерія   Константінова
(танець «На перерві», «Молодь України»).

Дипломом ІІ ступеню
Зразковий  хореографічний  колектив  «Джерельце»  Херсонського

Таврійського ліцею мистецтв,  керівник Світлана Богданова (танець «Лісовий
народ»).

Дипломом ІІІ ступеню
Зразковий художній хореографічний колектив «Neo Dance» Херсонського

Таврійського ліцею мистецтв, керівник Віталій  Окуневський( танець «Колізія»,
«Ladi in choice»).

2.  Нагородити  подяками  Українського  державного  центру  позашкільної
освіти  керівників  художніх  колективів  переможців  фестивалю  музичного
мистецтва «На крилах гармонії»:

Лушкіну Аліну Сергіївну, керівника ансамблю сучасного танцю «Біоритми»
Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості;

Богданову  Світлану  Юріївну,  керівника  Зразкового  хореографічного
колективу  «Джерельце»  Херсонського  Таврійського  ліцею  мистецтв
Херсонської міської ради;  

Бобкову  Людмилу,  керівника  «Народного  художнього  колективу»
ансамблю  народного  танцю  «Сувенір»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Інгульского району м. Миколаїв; 

Бобкову  Ганну,  керівника  «Народного  художнього  колективу»  ансамблю
народного танцю «Сувенір» Будинку творчості  дітей та юнацтва Інгульского
району м. Миколаїв;

Бурмецьку  Олену  Володимирівну,  керівника  Народного  художнього
колективу  системи  Міністерства  освіти  і  науки  України  ансамблю  танцю
«Вдохновение»  Херсонського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Херсонської міської ради;

Жолобенко  Катерину  Валентинівну,  керівника  Зразкового  хорового
колективу  «Cantabile»  Херсонського  Таврійського  ліцею  мистецтва
Херсонської міської ради; 

Гжегожевського Руслана Владиславовича, керівника гуртка Деражнянської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3  імені  Героя  України  Івана  Зубкова  Хмельницької
області;

Яценка Олександра Володимировича, керівника ансамблю естрадної музики
«Con  brio»  Херсонського  Таврійського  ліцею  мистецтв  Херсонської  міської
ради;   

Процая  Михайла,  керівника  музичної  студії  «Рок  стиль  ЗОШ  №15
м. Слов’янська Донецької області;

Бубнова  Антона  Леонідовича,  керівника  вокально-інструментального
ансамблю  «Loud  Silence»  КЗ  «Донецького  палацу  молоді  Юність»
м. Костянтинівки Донецької області; 
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Служенко Мілентину Миколаївну, керівника хору «Товариш» Доманівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №1  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості Миколаївської області; 

Томасову Ольгу Олександрівну, керівника вокального ансамблю «Зоряний»
Клубу  дитячої  та  юнацької  творчості  відділу  освіти  виконавчого  комітету
Бердянської міської ради Запорізької області. 

3.  Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника  директора
Педоренко О. В..

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура


