
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Від 25.10. 2020 р.                м. Київ                   № 10-16 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю –  

конкурсу народної хореографії 

«Натхнення Хортиці» 

(дистанційний формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1489 

«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог Постанов Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України корона вірусу COVID-19», з 23 до 25 жовтня 2020 року у місті 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» 

(дистанційний формат).  

Участь у заході взяли 31 хореографічний колектив з десяти регіонів України, а 

саме: Волинської, Сумської, Полтавської, Хмельницької, Херсонської, Миколаївської,  

Рівненської, Запорізької, Донецької, Київської областей. В цьому році у заході взяли 

участь два колективи із м. Козлодуй Республіки Болгарія.  

Відповідно до умов проведення фестивалю – конкурсу та на підставі рішення 

журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної освіти 

відповідних ступенів: 

Гран – Прі 

 «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва  (керівник: Гуреєв І. Ю.); 

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

позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

Запорізької міської ради Запорізької області (художній керівник: Трубчанінов Ю.В.); 



«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Горличка» 

«Кам’янець-Подільський центр дитячої та юнацької творчості» Хмельницької області 

(керівник: Назаренко Д. М.); 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості м. Слов’янськ (керівники: Голік О.В., 

Голік І.О.). 

І вікова категорія 

Дипломом І ступеня 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Сувенір» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської 

молоді Сумської області (керівник: Кравченко К. Г.). 

Дипломом ІІ ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Каблучок» 

Полтавського обласного Центру естетичного виховання учнівської молоді 

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

Дипломом ІІІ ступеня 

Хореографічний колектив «Овація» Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області (керівник: Бейзимова І. М.). 

ІІ вікова категорія 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва (керівник: Підлуцька О.В.); 

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

позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

Запорізької міської ради Запорізької області (художній керівник: Трубчанінов Ю. В.). 

Дипломом ІІ ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Джерельце» 

Шосткінського міського центру естетичного виховання Шосткінської міської ради 

Сумської області (керівники: Маковець Л.С., Трет’як Я.С.); 

«Зразковий художній колектив» танцювальний гурт «Арабеск» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області (керівник: Буєва О.В.); 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Джерельце» Палацу творчості 

учнів міста Миколаєва (керівник: Климчук О. В.). 

Дипломом ІІІ ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» «Центр дитячої та 

юнацької творчості» м. Добропілля Донецької області (керівники: Румянцева Л. М., 

Татаренкова С. С.); 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Сувенір» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Ямпільської районної 

ради Сумської області (керівники: Жаботинська І. В., хореограф-постановник 

Тихоновський В. К.); 

«Зразковий художній колектив»  ансамбль танцю «Росинка» комунального 

закладу  «Рожищенський будинок дитячої творчості» Волинської області          

(керівник: Ковальчук А. А.); 

Хореографічний гурток «Самоцвіти» Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості  (керівник: Сукач О. О.). 

Дипломом 

за участь 



Танцювальний колектив «Сузір’я» Новотроїцького районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Херсонської області (керівник: Ільонок А. В.); 

 Хореографічний колектив «Фантазія» комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»  Волинської області 

(керівник: Свиріпа І. А.). 

ІІІ вікова категорія 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Козацькі джури» 

Хмельницької середньої загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступені ім. В.Чорновола,             

(керівник Загурський К. Ф.); 

Фольклорний ансамбль танцю «Атомик» Будинку енергетика при «АЕС 

Козлодуй» область Врацам м. Козлодуй Республіки Болгарія (керівник: Славейков 

Іван Венелінов); 

Фольклорний ансамбль танцю «Ізворче» Будинку енергетика при «АЕС 

Козлодуй» область Врацам м. Козлодуй Республіки Болгарія (керівник: Славейков 

Іван Венелінов). 

Дипломом ІІ ступеня 

«Народний художній колектив» хореографічна студія «Весняночка» 

позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»       

м. Запоріжжя, (керівник: Воронцова Н. І.); 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Джерельце» «Палац творчості 

учнів міста Миколаєва» (керівник Климчук О. В.); 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Любисток» комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 ім. Василя 

Сухомлинського»  Волинської області (керівник: Сулім М. І.). 

Дипломом ІІІ ступеня 

«Народний художній колектив» сучасного танцю «Візаві» позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Дружківка Донецької 

області (керівник: Беззуба Н. Ю.); 

«Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль «Барвінок» 

комунального закладу «Лівобережний районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» департаменту освіти Маріупольської міської ради Донецької області                     

(керівник: Мар'янова С. В.); 

Хореографічний колектив «Freestyle» «Районний центр дитячої та юнацької 

творчості» смт. Велика Новосілка Донецької області (керівник Солохіна В. М.); 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Каблучок» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді                 

(керівник Рак А. І.); 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» «Центр дитячої та 

юнацької творчості» м. Добропілля Донецької області (керівники: Румянцева Л. М., 

Татаренкова С. С.); 

«Зразковий художній колектив» народного танцю «Чарівний чобіток» 

комунального закладу «Запорізький обласний центр художньо – естетичної творчості 

учнівської молоді» (керівник: Пожидаєва С. І.); 

«Народний художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм» 

Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої 

творчості»  Хмельницької області (керівник Грищук Л. С.); 



«Народний художній колектив» ансамбль хореографічних мініатюр «Вітерець» 

комунального закладу «Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості» м. Маріуполь Донецької області (керівник: Тихонова К. А.). 

Дипломом 

за участь  

Танцювальний колектив «Fresh» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Красилівської міської ради  Хмельницької області    (керівник: Якимлюк М. В.); 

«Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль «Шанс» 

комунального закладу «Районний Будинок дитячої та юнацької творчості» м. Березне 

Рівненської області (керівник: Горковець О. В.); 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Первоцвіт» 

комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського району 

м. Маріуполя»  Донецької області (керівник: Білоконь О. А.); 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Росинка» комунального 

закладу  «Рожищенський будинок дитячої творчості» Волинської області              

(керівник: Ковальчук А. А.); 

«Зразковий художній колектив» дитячий естетико-натуралістичний центр 

«Камелія» театр танцю «Зоряни» м. Бровари Київської області (керівник: Савченко І. 

В.). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступник директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                               Г. А. Шкура 
 

 


