
Перелік концертних номерів  

художніх колективів Святошинського району м. Києва 

у 2-му етапі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси 2020», 

що відбудеться 12 березня 2020 року  

за адресою: вул. Академіка Єфремова, 21-а, Спеціалізована школа № 304. 

 

№ 
 зп 

Назва закладу Назва кол-ву Назва номеру Постановка Хроно 

метраж 

К- сть 

учас. 
Тематика номеру Керівник 

1.  Комунальний заклад 

позашкільної освіти «Центр 

туризму та краєзнавства 

учнівської молоді 

Святошинського району» 

Зразковий художній 

колектив ансамбль 

народного та 

естрадного танцю 

«Любавушка» 

«Волинські 

ігрища» 

Кочаткова 

Вікторія  

 

4,05 хв. 

 

16 

веселий народний 

танок 

художній керівник, 

заслужений 

працівник культури 

України Кочеткова 

Вікторія, педагог 

Богатирьов Вадим  

2.  Позашкільний навчальний 

заклад «Центр військово-

патріотичного та спортивного 

виховання молоді «Десантник» 

Брейк-данс 

 

Бойовий гопак Касьян Сергій   

3,05 хв. 

 

6 

Бойовий танок Касьян Сергій  

3.  Дитячо-юнацький спортивний 

клуб «Бригантина» 

Народний художній 

колектив, ансамбль 

сучасної хореографії 

та вокалу 

«Бригантина» 

«Всі діти плачуть 

на одній мові» 

Цимбал 

Оксана  

 

4,14хв. 

 

32 

Хореографія 
Контемп. 

Всі діти не залежно від 

віку та національності, 

однаково гостро  

відчувають всі болісні 

події в нашому 

недосконалому світі. 

Цимбал Оксана  

Файферт Алла  

4.  Дитячо-юнацький спортивний 

клуб «Бригантина» 

Народний художній 

колектив, ансамбль 

сучасної хореографії 

та вокалу 

«Бригантина» 

 «Твоя земля»   

2,49 хв. 

 

2 

Вокал 

Пісня про надію, 

здійснення бажань, 

віри та надії 

Педагог з вокалу 

Северенчук Тетяна  

5.  КЗПО «Центр творчості дітей 

та юнацтва Святошинського 

району м. Києва» 

Зразковий художній 

колектив шоу-балет 

«Dance Style» 

«Одна доля на 

всіх» 

Скопненко 

Анна  

Вахліовська 

Олександра 

 

2,50 хв. 

 

20 

 Скопненко  

Анна  

Вахліовська 

Олександра  

6.  КЗПО «Центр творчості дітей 

та юнацтва Святошинського 

району м. Києва» 

Народний художній 

колектив ансамбль 

танцю «Вітамінчики» 

«Слобожанський 

перепляс» 

Мельника 

Назарія  

(хореографія 

О.Борзенка) 

 

3,07 хв. 

 

16 

 Мельник Олена 

 

7.  КЗПО «Центр творчості дітей 

та юнацтва Святошинського 

району м. Києва» 

Народний художній 

колектив 

ансамбль естрадно-

спортивного танцю 

«Небезпечна 

пастка» 

Григор’єва 

Ірина, 

Бондар Інна 

 

 

3,45 хв. 

 

21 

 Григор’єва Ірина – 

художній керівник, 

майстер спорту 

 



«Стелз» 

8.  КЗПО «Центр творчості дітей 

та юнацтва Святошинського 

району м. Києва» 

Зразковий художній 

колектив 

хореографічний 

ансамбль «Викрутаси» 

«Дари Молдови» Скрипнік 

Єлизавета 

 

 

3, 30 хв. 

 

9 

 Скрипник 

Єлизавета 

 

 

9.  КЗПО «Центр творчості дітей 

та юнацтва Святошинського 

району м. Києва» 

Студія бальної 

хореографії 

«Лінія танцю» 

«Латина» Дацюк Ірина   

3 хв. 

 

16 

 Дацюк Ірина 

Степанівна 

10.  КЗПО «Центр творчості дітей 

та юнацтва Святошинського 

району м. Києва» 

вокальна студія 

«Веселі нотки» 

пісня 

«Вітамінка» 

(дитяча група ) 

Нєкрасова 

Наталія  

 

2,40 хв. 

 

8 

Вокал 

 

Нєкрасова Наталія 

Вікторівна 

11.  КЗПО «Центр творчості дітей 

та юнацтва Святошинського 

району м. Києва» 

студія естрадного 

вокалу «Консонанс» 

пісня 

«Love Shine A 

Light” 

Лабенська 

Людмила  

 

2,50 хв. 

Сокур 

Артем 

Вокал                  

Тема любові і добра 

Лабенська 

Людмила  

12.  КЗПО «Центр творчості дітей 

та юнацтва Святошинського 

району м. Києва» 

Зразковий художній 

колектив 

ансамбль сучасного 

танцю «Едельвейс» 

«Не втрачай 

дитину в собі» 

Долгіх Олена   

3 хв. 

 

 

20 

Про байдужість 

дорослої людини 

Рахуба Олена -

Відмінник освіти 

України, 

Долгіх Олена  

13.  Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м. 

Києва 

народний художній 

колектив пластичний 

театр «Веста» 

«Пам’ять» 

 

Юлія Вілен  

2,50 хв. 

 

14 

номер присвячений 

жертвам голокосту 

Художній керівник, 

відмінник освіти 

України  

Вілен Юлія  

14.  Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м. 

Києва 

народний художній 

колектив 

хореографічний 

ансамбль «Сонечко» 

«Відлік» Валентина 

Городецька 

 

5,34 хв. 

 

28 

номер про людську 

діяльність, що може як 

зберегти світ, так його і 

зруйнувати  

Художній керівник, 

відмінник освіти 

України 

Городецька 

Валентина  

15.  Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м. 

Києва 

зразковий художній 

колектив театр моди 

«Барвограй» 

«Дерево життя» 

 

Світлана 

Лагутіна 

 

2,51 хв. 

 

14 

сучасна з етнічними 

мотивами колекція 

Художній керівник 

Лагутіна Світлана  

16.  Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м. 

Києва 

Зразковий художній 

колектив 

хореографічний 

ансамбль «Апельсин 

«2014» Віктор Роман  

5,10 хв. 

 

20 

тема революції гідності Художні керівники 

Роман Віктор, 

Забалуєва Ольга  

17.  Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м. 

Києва 

зразковий художній 

колектив 

хореографічний 

«Флік-Фляк» 

«Щастя, воно є!» Сергій 

Денисенко 

 

3,54хв. 

 

16 

сучасний стилізований 

з  акробатичними 

елементами 

Художній керівник 

Денисенко Сергій  

18.  Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м. 

Києва 

народний художній 

колектив 

хореографічний 

ансамбль «Волошки» 

«Веснянка» Олена Полева  

3,25 

 

20 

стилізація народного 

танцю 

Художній керівник 

відмінник освіти 

України Полева 

Олена Анатоліївна 



19.  Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м. 

Києва 

зразковий художній 

колектив вокально-

хорова студія «Диво 

калинове» 

«Міронзарнія» 

муз. Якуб Неске 

Диригент 

Тетяна 

Надолінська 

 

4 хв. 

 

25 

імпровізація на тему 

плинності часу 

Художній керівник 

заслужена артистка 

України Калінчук 

Оксана Василівна 

20.  Центр позашкільної роботи 

Святошинського району м. 

Києва 

зразковий художній 

колектив театр пісні 

«Ладоньки» 

«Прийди, 

весняночка, 

весна паняночка» 

Художній 

керівник 

Світлана 

Садовенко 

 

4,3 хв. 

 

25 

обрядове дійство Художній керівник 

Заслужений діяч 

мистецтв України 

Садовенко 

Світлана 

Миколаївна 

 

 

 


