
 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

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

 

 

Про підсумки проведення 

Міжнародного фестивалю-конкурсу 

“Перлини мистецтва” 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 р.             

№ 1292 Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), 4-5 травня 2019 року у місті Львові 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з ТОВ 

“АртФестЦентр” було проведено Міжнародний фестиваль-конкурс “Перлини 

мистецтва”.  

Участь у фестивалі взяли 700 дітей з дванадцяти регіонів України, 

зокрема з: Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, 

Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 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 мистецтва” 

номінація “Вільний стиль” 

вікова категорія “Дебют” 

дипломом II ступеня 

“Школу сучасного танцю Віри Бакун” м. Львів, керівник - Віра Борис. 

Номінація “Сучасний танець” 

вікова категорія “Дебют” 

дипломом II ступеня 



 

Народну хореографічну майстерню “Мальва” м. Бровари  Київської 

області, керівник - Круковська (група А); 

Народну хореографічну майстерню “Мальва” м. Бровари Київської 

області, керівник - Оксана Круковська (група Б). 

Номінація “Сучасний танець” 

перша вікова категорія 

дипломом II ступеня 

Калашнік Ніку, вихованку народної хореографічної майстерні “Мальва” 

м. Бровари, Київської області, керівник - Оксана Круковська; 

Народну хореографічну майстерню “Мальва” м. Бровари  Київської 

області, керівник - Оксана Круковська (група Б). 

дипломом III ступеня 

Калюжну Єлизавету, вихованку “Народного художнього колективу” 

хореографічного ансамблю “Альянс” м. Славута Хмельницької області, 

керівник - АллаТерентьєва; 

Народну хореографічну майстерню “Мальва” м. Бровари  Київської 

області, керівник - Оксана Круковська (група А). 

Номінація “Хіп-Хоп” 

вікова категорія “Дебют” 

дипломом III ступеня 

“Школу сучасного танцю Віри Бакун” м. Львів, керівник - Віра Борис. 

Перша вікова категорія  

дипломом I ступеня 

“Школу сучасного танцю Віри Бакун” м. Львів, керівник - Віра Борис. 

Дипломом II  ступеня 

Школу сучасного танцю Віри Бакун” м. Львів, керівник - Віра Борис. 

Номінація “Класичний танець” 

перша вікова категорія  

дипломом учасника 

Левицьку Кірену, вихованку Художнього хореографічного колективу 

“DiaDance” м. Львів, керівник - Діана Міщук; 

Вололовцеву Дарину, вихованку Художнього хореографічного 

колективу “DiaDance” м. Львів, керівник - Діана Міщук. 

Номінація “Неокласичний танець” 

перша вікова категорія  

дипломом учасника 

Тищенко Дарію, вихованку Художнього хореографічного колективу 

“DiaDance” м. Львів, керівник - Діана Міщук. 

Номінація “Класична хореографія” 

перша вікова категорія  

дипломом учасника 

Студію класичного танцю “Гармонія” м. Чернівці, керівник - Наталія 

Клим. 

Номінація “Східний танець” 



 

перша вікова категорія, соло 

дипломом учасника 

Чагайну Поліну, вихованку Зразкового колективу сучасного                          

та естрадного танцю “Фламінго” м. Волочиськ Хмельницької області,              

керівник -  Галина Химич. 

Номінація “Стилізований народний танець” 

перша вікова категорія  

дипломом III ступеня 

Художній хореографічний колектив “DiaDance” м. Львів,                   

керівник -Діана Міщук; 

Народний художній колектив ансамбль сучасного танцю “Ритм”                   

м. Ізмаїл Одеської області, керівник - Тамара та Злата Балтакови. 

Номінація “Дитячий танець” 

вікова категорія “Дебют” 

дипломом учасника 

Хореографічну студію “Самоцвіти” м. Старокостянтинів Хмельницької 

області, керівник - Оксана Сукач. 

Номінація “Сучасна хореографія” 

перша вікова категорія  

дипломом III ступеня 

Студію класичного танцю “Гармонія” м. Чернівці, керівник - Наталія 

Клим. 

Номінація “Класична хореографія” 

перша вікова категорія  

дипломом учасника 

Студію класичного танцю “Гармонія” м. Чернівці, керівник - Наталія 

Клим. 

Номінація “Сучасний танець” 

друга вікова категорія  

дипломом I ступеня 

Потєху Вероніку, вихованку Народної хореографічної майстерні 

“Мальва” м. Бровари Київської області, керівник - Оксана Круковська; 

Народну хореографічну майстерню “Мальва” м. Бровари Київської 

області, керівник - Оксана Круковська. 

Дипломом II ступеня 

Конакову Марію, вихованку Народної хореографічної майстерні 

“Мальва” м. Бровари Київської області, керівник - Оксана Круковська; 

Думу Єлизавету, вихованку студії фітнесу та танцю “MyFit” м. Київ, 

керівник - Єлизавета Гурова; 

“Народний художній колектив” хореографічний ансамбль “Альянс”            

м. Славута Хмельницької області, керівник - Алла Терентьєва; 

“Народний художній колектив” ансамбль танцю “Щасливе дитинство” 

м. Харків, керівник - Раїса Галенко. 

Дипломом учасника 



 

Зразковий колектив сучасного та естрадного танцю “Фламінго”                 

м. Волочиськ Хмельницької області, керівник - Галина Химич. 

Номінація “Східний танець” 

друга вікова категорія  

дипломом II ступеня 

Кіф'як Юлію, вихованку Зразкового колективу сучасного та естрадного 

танцю Фламінго” м. Волочиськ Хмельницької області, керівник - Галина 

Химич. 

дипломом III ступеня 

Саламатову Уляну, вихованку Зразкового колективу сучасного                   

та естрадного танцю “Фламінго” м. Волочиськ Хмельницької області,             

керівник - Галина Химич. 

Номінація “Народно-сценічний танець” 

друга вікова категорія  

дипломом II ступеня 

“Народний художній колектив” ансамбль танцю “Щасливе дитинство” 

м. Харків, керівник - Раїса Галенко. 

Номінація “Естрадний танець” 

друга вікова категорія  

дипломом II ступеня 

Студія сучасно-естрадного танцю “Райдуга” с. Вербки Павлоградського  

району Дніпропетровської області, керівник - Наталія Кібець; 

Зразковий художній колектив “Ансамбль бального танцю “Шарм“          

м. Нетішин Хмельницької області, керівник — Лариса Грищук. 

дипломом III ступеня 

Зразковий колектив сучасного та естрадного танцю “Фламінго”                

м. Волочиськ Хмельницької області, керівник Галина Химич. 

Номінація “Сучасна хореогафія” 

друга вікова категорія  

дипломом III ступеня 

Студію класичного танцю “Гармонія” м. Чернівці, керівник - Наталія 

Клим. 

Дипломом учасника 

хореографічний ансамбль “Ексклюзив” м. Рожище Волинської області, 

керівник - Людмила Волощук. 

Номінація “Хіп-Хоп” 

друга вікова категорія  

дипломом II ступеня 

“Школу сучасного танцю Віри Бакун” м. Львів, керівник - Віра Борис. 

Номінація “Сучасний танець” 

третя вікова категорія, 

дипломом I ступеня   

“Народний художній колектив” ансамбль танцю “Щасливе дитинство” 

м. Харків, керівник - Раїса Галенко; 



 

Народну хореографічну майстерню “Мальва” м. Бровари Київської 

області, керівник - Оксана Круковська (група А); 

Народний ансамбль сучасного танцю “Апельсин” м. Кам'янець-

Подільський Хмельницької області, керівник - Алла Пащенко. 

Дипломом II ступеня   

Народний художній колектив ансамбль сучасного танцю “Ритм”                  

м. Ізмаїл Одеської області, керівники - Тамара та Злата Балтакови; 

Зразковий художній колектив «Ансамбль бального танцю “Шарм”               

м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Ірина Домащенко. 

Дипломом III ступеня 

Жукову Марту, вихованку Художнього хореографічного колективу 

“DiaDance” м. Львів, керівник - Міщук Діана; 

Художній колектив зразковий ансамбль сучасного танцю “Німфея”              

м. Дружківка Донецької області - керівник Сушко Маргарита ; 

Маркову Діану, Демянчук Юлію, вихованців Студії сучасного танцю 

“Флеш” м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Олена Маркова; 

Василюк Інну, вихованку хореографічного ансамблю “Альянс” 

“Народного художнього колективу” м. Славута Хмельницької області, 

керівник - Алла Терентьєва; 

Колбасова Михайла, вихованця хореографічного ансамблю “Альянс” 

“Народного художнього колективу” м. Славута Хмельницької області, 

керівник - Алла Терентьєва; 

Народну хореографічну майстерню “Мальва” м. Бровари Київської 

області, керівник - Оксана Круковська (група Б); 

“Народний художній колектив” хореографічний ансамбль “Альянс”        

м. Славута Хмельницької області, керівник - Алла Терентьєва. 

Дипломом учасника 

Художній колектив зразковий ансамбль сучасного танцю “Німфея”          

м. Дружківка Донецької області, керівник - Маргарита Сушко; 

гурток “Акробатика” м. Нетішин Хмельницької області, керівник - 

Анна Карпюк. 

Номінація “Народний сценічний танець” 

третя вікова категорія  

дипломом I ступеня 

“Народний художній колектив” ансамбль танцю “Щасливе дитинство” 

м. Харків, керівник - Галенко Раїса. 

Номінація “Сучасна хореографія” 

третя вікова категорія  

дипломом I ступеня 

Гончаренко Ніколь вихованку Народної хореографічної майстерні 

“Мальва” м. Бровари Київської області, керівник - Круковська Оксана. 

Дипломом II ступеня 

Студію класичного танцю “Гармонія” м. Чернівці, керівник - Клим 

Наталія; 



 

Московку Дар’ю, Захарченко Ірину, вихованців Народної 

хореографічної майстерні “Мальва” м. Бровари Київської області,                  

керівник -  Круковська Оксана; 

Осташову Марію, вихованку  Народної хореографічної майстерні 

“Мальва” м. Бровари Київської області, керівник - Круковська Оксана. 

Дипломом III ступеня   

Криворучко Катерину, вихованку Народної хореографічної майстерні 

“Мальва” м. Бровари Київської області, керівник - Круковська Оксана. 

Номінація “Бальний танець” 

третя вікова категорія  

дипломом II ступеня 

Кущика Віктора, Повзун Катерину, вихованців Дитячого спортивно-

танцювального клубу “Твіст” м. Старокостянтинів Хмельницької області, 

керівник - Журавський Сергій. 

Номінація “Етрадний танець” 

третя вікова категорія  

дипломом III ступеня   

Художній колектив зразкового ансамблю сучасного танцю “Німфея”     

м. Дружківка Донецької області, керівник - Маргарита Сушко. 

Номінація “Класична хореографія” 

третя вікова категорія 

дипломом учасника 

Студію класичного танцю “Гармонія” м. Чернівці, керівник - Наталія 

Клим. 

Номінація “Стилізований народний танець” 

третя вікова категорія 

дипломом I ступеня   

Зразковий художній колектив “Ансамбль бального танцю “Шарм”           

м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Лариса Грищук. 

Номінація “Бальний танець” 

четверта вікова категорія 

дипломом I ступеня   

Ансамбль бального танцю “Силует” м. Суми, керівник - Ольга 

Гараніна. 

Номінація “Класичний танець” 

четверта вікова категорія  

дипломом II ступеня   

Ансамбль сучасного класичного танцю “Дивертисмент” м. Теребовля 

Тернопільської області, керівник - Ірина Краківська. 

Номінація “Сучасний танець” 

четверта вікова категорія  

дипломом II ступеня   

Хореографічну студію “Extreme” м. Київ, керівник - Ірина Тихонова. 

дипломом III ступеня   



 

Павлову Злату, вихованку “Topone Dance Centre” м. Київ,                  

керівник - Павлова Злата; 

Народну хореографічну майстерню “Мальва” м. Бровари Київської 

області, керівник - Оксана Круковська; 

Номінація “Народна хореографія” 

змішана вікова категорія  

дипломом II ступеня   

колектив народно-сценічного танцю “Небесне сяйво” с. Станівці 

Чернівецької області, керівник - Домініка Шова. 

Дипломом III ступеня   

“Школу сучасного танцю Віри Бакун” м. Львів, керівник - Віра Борис. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                  Г. А. Шкура 

 

 
 


