
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

13. 01. 2019                                          м. Київ            № 01 – 05 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  

для дітей та юнацтва 

«Різдвяні канікули» 

 

 

Відповідно до плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 № 1292, на базі Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини з 11 по 13 січня 2019 року було проведено 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули». 

Участь у конкурсі взяли 950 учасників (123 творчих колективи та окремі 

виконавці) з Волинської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, 

Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернігівської, областей  та Республіки Польща. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули»  

номінація  

«Вокальні, інструментальні ансамблі, солісти та інші» 

перша вікова категорія 

I місце 

Лисоконь Марію, вихованку гуртка естрадного вокалу м. Полтава; 

Карпевич Любов, вихованку зразкового гуртка вокального естрадного співу 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості; 

Грищука Дениса, вихованця зразкового гуртка вокального естрадного співу 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості; 
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Морську Вероніку, вихованку вокального ансамблю «Співограй» Центру 

позашкільної освіти «Соняшник» м. Біла Церква Київської області; 

вихованців Зразкового вокального ансамблю «Паросток» Нововолинського 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області; 

Сушкову Анну, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області. 

II місце 

вихованців вокального ансамблю «Діти-квіти» Шепетівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницька області; 

Левонтюк Вікторію, вихованку Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області. 

III місце 

Михнюк Анну, вихованку Центру творчого розвитку «Піано»                                 

м. Хмельницький; 

Бойцерука Артема, вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Зубкович Дарину, вихованку зразкового гуртка вокального естрадного співу 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області; 

Кульбу Ірину, вихованку зразкового гуртка вокального естрадного співу 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області; 

Дмитрука Костянтина, вихованця зразкового гуртка вокального естрадного 

співу Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської 

області; 

вихованців Народного художнього колективу Студії естрадного співу 

«Перлинки Поділля» Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

вихованців народного театру пісні «Криниченька» позашкільного 

навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької 

області; 

Сидоренка Сергія, вихованця Нововолинського центру дитячої та юнацької  

творчості Волинської області; 

Голюк Ельвіну, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області. 

Друга вікова категорія 

I місце 

дует у складі: Макарова Олена та Бечко Катерина, вихованок школи 

мистецтв №5 м. Біла Церква Київської області; 

Бечко Катерину, вихованку школи мистецтв №5 м. Біла Церква Київської 

області; 

Мужилко Людмилу, вихованку Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області; 

вихованців «Студії естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку 

художньої творчості м. Миколаїв; 

Якименко Юлію, вихованку вокального ансамблю «Співограй» Центру 

позашкільної освіти «Соняшник» м. Біла Церква Київської області; 
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вихованців квінтету «Зоряночка» Народного вокального ансамблю 

«Червона калина» Центру дітей та юнацтва м. Дружківка Донецької області. 

II місце 

Шевченко Інесу, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості                        

м. Дружківка Донецької області; 

Зоріну Дарію, вихованку школи мистецтв №5 м. Біла Церква Київської 

області; 

Вакуленок Софію, вихованку Хмельницького Палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Осінського Олександра, вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей 

та юнацтва; 

Полудень Ольгу, вихованку Народного художнього колективу студії 

естрадної дитячої пісні «Вікторія» комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»;  

Гордієнко Анастасію, вихованку Волинського державного центру 

естетичного виховання; 

Спічак Віталіну, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області; 

дует у складі: Олійник Тетяна, Герасимчук Мілєна, вихованок Будинку 

творчості школярів Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади 

Хмельницька області; 

Кусик Ірину, вихованку зразкового гуртка вокального естрадного співу 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості; 

Макарову Олену, вихованку школи мистецтв №5 м. Біла Церква Київської 

області; 

вихованців фольклорного колективу «Веретенце» комунального закладу 

«Опорний заклад освіти «Поромівський ліцей Поромівсьської сільської ради 

Волинської області»; 

Заколодяжну Анжелу, вихованку вокальної студії «Легенда» дитячо-

юнацької школи № 3 м. Харків; 

вихованців Народного художнього колективу студії естрадного співу 

«Перлинки Поділля» Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

вихованців вокального колективу «Каскад» обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю м. Суми; 

вихованців вокального гурту «Співограйчик» Будинку творчості школярів 

Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади Хмельницької 

області; 

Набухотну Ангеліну, вихованку загальноосвітньої школи №5 І – ІІІ ст..                  

м. Вараш Рівненської області. 

III місце 

Чуприну Вікторію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості                        

м. Дружківка Донецької області; 
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дует народного вокального колективу «Ельдорадо» у складі: Шевченко 

Інеса, Чуприна Вікторія, вихованок Центру дитячої та юнацької творчості                        

м. Дружківка Донецької області; 

Адамчук Тетяну, вихованку Центру творчого розвитку «Піано»                                 

м. Хмельницький; 

Норик Дарину, вихованку вокальної студії «Легенда» дитячо-юнацької 

школи №3 м. Харків; 

дует у складі: Долгова Юля, Дзюба Марина, вихованок Хмельницького 

Палацу творчості дітей та юнацтва; 

Лісіцького Володимира, вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей 

та юнацтва; 

Баришову Софію, вихованку вокального колективу «Каскад» обласного 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю м. Суми; 

Нефьодову Валерію, вихованку вокального колективу «Каскад» обласного 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю м. Суми; 

Линник Дарію, вихованку вокального колективу «Каскад» обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю м. Суми; 

Чеботарьову Олександру, вихованку Білозерського освітньо-культурного 

центру Добропільської міської ради Донецької області; 

вихованців ансамблю старшої групи Народного художнього колективу 

студії естрадної дитячої пісні «Вікторія» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

вихованців вокального ансамблю «Струмок» Стародубівського сільського 

Будинку культури Донецької області; 

Сімонову Юліану, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області. 

Третя вікова категорія 

I місце 

вихованців вокального ансамблю «Lacanto» м. Намислув (Республіка 

Польща). 

II місце 

Кузьміча Романа, вихованця зразкового гуртка вокального естрадного співу 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області; 

дует у складі: Поліщук Катерина і Трохимець Юлія, вихованок вокального 

ансамблю «Співограй» Центру позашкільної освіти «Соняшник» м. Біла Церква    

Київської області; 

Гольонко Ангеліну, вихованку вокального гуртка Клесівської селищної 

ради Сарненського району Рівненської області; 

Ревич Олександру, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області. 

III місце 
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вихованців вокального ансамблю «Надзбручанські голосочки» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Підволочиської 

селищної ради Тернопільської області. 

Змішана вікова категорія 

I місце 

Фольклорний колектив «Зоряниця» Рогатинської районної школи 

естетичного виховання учнів Рогатинської районної ради Івано-Франківської 

області; 

вихованців вокального колективу «Мрія» Білозерського освітньо-

культурного центру Добропільської міської ради Донецької області; 

вихованців вокального ансамблю «Співограй» Центру позашкільної освіти 

«Соняшник» м. Біла Церква Київської області; 

вихованців вокального ансамблю «Пташечка» Клесівської дитячої музичної 

школи Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області; 

вихованців ансамблю «Brzozoki» Будинку культури с. Береза Крулєвська 

(Республіка Польща); 

вихованців етно-гурту «Ладовиця» Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області; 

вихованців зразкового вокального ансамблю «Паросток» зразкового 

духового оркестру Нововолинського Центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області; 

вихованців ансамблю скрипалів Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області. 

II місце 

вихованців шоу-гурту «Вікторія» Народного художнього колективу студії 

естрадної дитячої пісні комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості». 

III місце 

вихованців зразкового вокального ансамблю «Паросток» Нововолинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області. 

Номінація «Хореографічні колективи та солісти» 

перша вікова категорія 

I місце 

вихованців Зразкового ансамблю бального танцю «Шарм» позашкільного 

навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької 

області;  

вихованців Зразкового хореографічного колективу «Сузір’я» Мукачівського 

Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області; 

учнів Чернівецької міської школи №27 І-ІІІ ст., вихованців Зразкового 

художнього колективу класичного танцю «Балет» Чернівецького обласного 

центру естетичного виховання «Юність Буковини». 

II  місце 
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вихованців «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю 

«Світлячок» Маріупольського міського Палацу естетичного виховання 

Донецької області; 

вихованців колективу сучасної хореографії «Зорепад» м. Полтава; 

вихованців хореографічного гуртка «Самоцвіти» Старокостянтинівського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

вихованців Народного художнього колективу хореографічного гуртка 

«Україночка» Чернівецького обласного Центру естетичного виховання «Юність 

Буковини». 

III місце 

вихованців ансамблю народного танцю комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Підволочиської селищної ради Тернопільської 

області; 

вихованців Зразкового художнього танцювального гурта «Арабеск» 

Старокостянтинівського міського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області.  

Друга вікова категорія 

I місце 

дует у складі: Деревянко Варвара, Присяжнюк Юлія, вихованок Центру   

дитячої та юнацької творчості м. Дружківка Донецької області; 

вихованців Народного художнього колективу сучасного танцю «Карамель» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка Донецької області(модерн - 

танець); 

вихованців Народного художнього колективу сучасного танцю «Карамель» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка Донецької області 

(сучасний танець); 

вихованців Зразкового хореографічного колективу спортивно-бального 

танцю «Браво» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

вихованців Зразкового ансамблю бального танцю «Шарм» позашкільного 

начального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької 

області; 

вихованців хореографічного гуртка «Україночка» Народного художнього 

колективу Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини»; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» ансамблю танцю 

«Усмішка» Донецького обласного Палацу дитячої творчості; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» хореографічної студії «Фо 

Степ» Донецького обласного Палацу дитячої та юнацької творчості; 

вихованців «Народного художнього колективу» хореографічного ансамблю 

«Натхнення» Маріупольського міського Палацу естетичного виховання 

Донецької області. 

II місце 
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вихованців Народного художнього колективу сучасного танцю «Карамель» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка Донецької області; 

Жарікова Сергія, вихованця Народного художнього колективу сучасного 

танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка 

Донецької області; 

вихованців Зразкового ансамблю бального танцю «Шарм» позашкільного 

навчального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької 

області; 

дует колективу сучасної хореографії «Зорепад» м. Полтава; 

Жидкову Катерину, вихованку колективу сучасного танцю «NewDance» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області; 

вихованців хореографічного колективу «Ярило» Мукачівського Центру 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області; 

вихованців хореографічного колективу «Стенет» Пирятинського центру 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області; 

вихованців ансамблю сучасного танцю «Феєрія» Костопільського будинку 

школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області; 

вихованців Зразкового аматорського танцювального колективу «Флекс» 

Нововолинського Палацу культури Волинської області; 

вихованців «Зразкового художнього колективу» хореографічної студії «Фо 

Степ» Донецького обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. 

III місце 

вихованців Народного художнього колективу сучасного танцю «Карамель» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка Донецької області; 

вихованців колективу сучасного танцю комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Підволочиської селищної ради Тернопільської 

області; 

вихованців танцювального колективу «Джерельце» комунального закладу 

«Опорний заклад освіти «Поромівський ліцей Поромівської сільської ради 

Волинської області». 

третя вікова категорія 

I місце 

вихованців «Народного художнього колективу» хореографічного ансамблю 

«Натхнення» Маріупольського міського Палацу естетичного виховання 

Донецької області; 

вихованців Зразкового ансамблю бального танцю «Шарм» позашкільного 

начального закладу Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької 

області; 

дует студії сучасного танцю «Флеш» у складі: Маркова Діана, Дем’янчук 

Юлія, вихованок позашкільного начального закладу Будинку дитячої творчості 

м. Нетішин Хмельницької області. 

II місце 
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вихованців Зразкового художнього танцювального гурту «Арабеск» 

Старокостянтинівського міського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

вихованців «Народного художнього колективу» хореографічного гуртка 

«Україночка» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини»; 

тріо у складі: Олійник Ірина, Радукан Делія, Овачук Діана, вихованок 

Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини»; 

вихованців Зразкового аматорського танцювального колективу «Флекс» 

Нововолинського Палацу культури Волинської області. 

Змішана вікова категорія 

I місце 

вихованців колективу сучасної хореографії «Зорепад» м. Полтава; 

вихованців «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю 

«Радість» Луцького Палацу учнівської молоді Волинської області; 

вихованців Зразкового ансамблю бального танцю «Грація» Коломийського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області; 

II місце 

вихованців хореографічного ансамблю «Натхнення» Костопільського 

будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської 

області; 

вихованців хореографічного ансамблю «Натхнення» Костопільського 

будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської 

області; 

III місце 

вихованців «Народного художнього колективу» хореографічного гуртка 

«Україночка» Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність 

Буковини». 

Номінація «Читці» 

перша вікова категорія 

I місце 

Поченчук Анастасію, Шаповал Вероніку, вихованок театрального 

колективу «Рампа» комунального закладу «Високопільський центр дитячої та 

юнацької творчості» Херсонської області; 

Радченка Артура, вихованця Білозерського освітньо-культурного центру 

Добропільської міської ради Донецької області. 

III місце 

вихованців театрального колективу «Рампа» комунального закладу 

«Високопільський центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської області. 

Друга вікова категорія 

II місце 

Гульбіщєву Юлію, вихованку театрального гуртка «Міраж» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області. 

Третя вікова категорія 
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III місце 

вихованців студії художнього слова «Юність» комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості». 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора - 

Педоренко О.В.. 

 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 


