Графік
підтвердження почесних звань «Зразковий художній колектив»,
«Народний художній колектив» системи Міністерства освіти і науки України

№

Район

Підстава
для присвоєння
(підтвердження)
звання

Назва колективу

1. м. Могилів - Подільський Народний художній колектив
скрипалів «Елегія» гімназії

ансамбль

Наказ МОН №413
від 08.04.2016р.

Граничний термін
подання матеріалів
до Департаменту
освіти і науки
Вінницької ОДА
01.11.2020р.

2.

Гайсинський район

Народний художній колектив естрадно танцювальний
колектив
«Посмішка»
районного Будинку школярів та молоді

Наказ МОН №413
від 08.04.2016 р.

01.11.2020р.

3.

Тульчинський район

Народний художній колектив танцювальний
колектив «Лілея» районного Будинку дітей та
юнацтва

Наказ МОН №413
від 08.04.2016р.

01.11.2020р.

4.

Бершадський район

Зразковий фольклорний гурт «Щедрограй»
районного Будинку дитячої творчості

Наказ МОН №
від

Документи поданні
на підтвердження

5.

Бершадський район

Зразковий фольклорний гурт автентичної
пісні «Оберіг» ЗОШ І – ІІІ ст.№1

Наказ МОН
від

Документи поданні
на підтвердження

6.

Козятинський район

Зразковий хореографічний ансамбль «Зірки
Арчі» Самгородоцької СЗОШ І-ІІІ ст.

Наказ МОН
від

Документи поданні
на підтвердження

7.

Могилів – Подільський
район

Зразковий танцювальний колектив «Вікторія»
Серебринецької СЗОШ І-ІІІ ст.

Наказ МОН №824
від 18.07.2012 р.

01.04.2017 р.

8.

Тульчинський район

Зразковий ансамбль бального танцю «Елегія»
районного Будинку дітей та юнацтва

Наказ МОН №824
від 18.07.2012 р.

01.04.2017 р.

9.

Тульчинський район

Зразковий вокальний ансамбль «Домісолька»
районного Будинку дітей та юнацтва

Наказ МОН №824
від 18.07.2012 р.

01.04.2017 р.

10.

м. Вінниця

Народний художній колектив ансамбль танцю
«Барвінок» міського центру художньо хореографічної освіти «Барвінок»

Наказ МОН № 344-к
від 15.07.2013 р.

01.04.2018 р.

11.

м. Вінниця

Народний художній колектив фольклорна
група ансамблю танцю «Барвінок» міського
центру художньо – хореографічної освіти
«Барвінок»

Наказ МОН № 344-к
від 15.07.2013 р.

01.04.2018 р.

12.

м. Вінниця

Народний
художній
колектив
студія
художньої ручної вишивки «Барвінкові
візерунки» міського центру художньо –
хореографічної освіти «Барвінок»

Наказ МОН № 344-к
від 15.07.2013 р.

01.04.2018 р.

13.

м. Вінниця

Народний
художній
колектив
студія
естрадного вокалу «Експеримент» обласного
Будинку культури учителя

Наказ МОН № 344-к
від 15.07.2013 р.

01.04.2018 р.

14.

Тульчинський район

Зразковий оркестр народних інструментів
«Барвінок»
районного Будинку дітей та
юнацтва

Наказ МОН № 344-к
від 15.07.2013 р.

01.04.2018 р.

15.

м. Вінниця

Народний художній колектив ансамбль
бального
спортивного танцю «Грація»
міського Палацу дітей та юнацтва ім. Лялі
Ратушної
Зразковий дитячий хореографічний колектив
«Ніка - Денс» закладу ЗОШ І- ІІІ ст. №18
міської ради

Наказ МОН № 87
від 30.01.2014 р.

01.11.2018 р.

16.

м. Вінниця

Наказ МОН № 87
від 30.01.2014 р.

01.11.2018 р.

17.

м. Вінниця

Зразкова театральна студія «Мельпомена»
міського Палацу дітей та юнацтва ім. Лялі
Ратушної

Наказ МОН № 87
від 30.01.2014 р.

01.11.2018 р.

18.

м. Вінниця

Наказ МОН № 87
від 30.01.2014 р.

01.11.2018 р.

19.

м. Вінниця

20.

Тульчинський район

Зразковий гурток фітодизайну «Орхідея»
міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі
Ратушної
Народний художній колектив ансамбль танцю
«Радість» міського Палацу дітей та юнацтва
ім. Лялі Ратушної
Зразковий духовий оркестр районного
Будинку дітей та юнацтва

21.

22.

Наказ МОН №221
Від 27.02.2015 р.

01.11.2019 р.

Наказ МОН №221
Від 27.02.2015 р.

01.11.2019 р.

Тульчинський район

Зразковий танцювальний колектив «Імперія Наказ МОН №221
танцю» районного Будинку дітей та юнацтва
Від27.02.2015 р.

01.11.2019 р.

м. Вінниця

Зразкова
вокальна
група
народного Наказ МОН №413
художнього колективу ансамблю танцю Від 28.04.2016 р.
«Радість» міського Палацу дітей та юнацтва
ім. Лялі Ратушної

01.11.2020 р.

Враховуючи те, що матеріали оглядових комісій структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних державних
адміністрацій про присвоєння та підтвердження почесних звань подаються на розгляд експертної комісії МОН з
01 січня по 20 квітня та з 01 вересня до 20 листопада поточного року, матеріали подаються до Департаменту освіти і
науки Вінницької ОДА до 01 квітня та до 01 листопада.

