
 
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

від 23.03.2016 р.             м. Київ                               № 03-09        

 

 

Про підсумки   Всеукраїнського  

дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

юних вокалістів «Пісня над Бугом» 

 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015р. 

№ 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік за 

основними напрямами позашкільної освіти»  з 21 до 23 березня ц.р. у м. 

Хмельницькому Українським державним центром позашкільної освіти спільно 

з Хмельницьким палацом творчості дітей та юнацтва було проведено 

Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс юних вокалістів «Пісня 

над Бугом» 

Участь у фестивалі взяли представники з 13 областей України: 

Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, 

Київської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Сумської, Харківської, 

Чернівецької та Хмельницької. 
   

Відповідно до умов  проведення Всеукраїнського дитячо-юнацького 

фестивалю естрадної пісні «Пісня над Бугом» на підставі рішення журі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського дитячо-юнацького 

фестивалю естрадної пісні «Пісня над Бугом»: 

 

Дипломом Гран-прі 

вікова категорія «9-11 років» 

Народний художній колектив театр пісні «Злагода» Палацу творчості 

дітей та юнацтва м. Хмельницький. 

 



 

Номінація «народний спів» 

вікова  категорія «5-8 років» 

І місце  - Никитюк Ольгу, вихованку Харківського Палацу дитячої  та юнацької 

творчості; 

 ІІ місце - Сулхдост Лайлу, вихованку Харківського Палацу дитячої  та юнацької 

творчості; 

ІІІ місце - Вержбицьку Анастасію, вихованку Волочиського навчально-

виховного комплексу Хмельницької області; 

 

вікова категорія «9-11 років» 

І місце - Ямпольську Даніелу, вихованку  Центру творчості дітей та юнацтва 

«Соняшник» м. Біла Церква, Київської області; 

І місце - Театр пісні «Криниченька» Будинку дитячої творчості м. Нетішин, 

Хмельницької області; 

ІІ місце - Торгачову Наталію, вихованку Палацу дітей та юнацтва м. Суми; 

ІІ місце - Коваленко Марину, вихованку Будиноку дитячої творчості м. 

Нетішин, Хмельницької області; 

ІІІ місце – Фольклорний гурт «Веселик» Палацу дитячої та юнацької творчості 

м. Харків; 

ІІІ місце - Грушкіну Дарину, вихованку Палацу дитячої та юнацької творчості 

м. Харків; 

 

вікова категорія «12-14 років» 

І місце – Кочетову Катерину, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва    

«Соняшник» м. Біла Церква, Київської області; 

І місце – Флорескул Анастасію, вихованку Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання  «Юність Буковини»; 

І місце – Народний художній колектив «Вокальний ансамбль «Співограй» 

Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Біла Церква, Київської 

області; 

ІІ місце – Костину Анастасію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

«Соняшник» м. Біла Церква, Київської області; 

ІІ місце – Ворону Єлизавету, вихованку комунального закладу  «Сумський 

палац дітей та юнацтва», м. Суми; 

ІІ місце – Олійник Дар’ю, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

«Соняшник» м. Біла Церква, Київської області; 

ІІ місце – Ансамбль  «Молодіжка»  міського Центру дозвілля дітей та юнацтва 

за місцем проживання м. Івано-Франківськ; 

ІІІ місце – Молодшу групу ансамблю народної пісні «Мальви» Будинку дитячої 

та юнацької творчості м.Волочиськ, Хмельницької області; 

ІІІ місце - Крещенецьку Іванну, вихованку Старокостянтинівського  міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

 

вікова категорія «15-16 років» 



І місце – Ясінську Богдану, вихованку Хмельницького музичного  училища ім. 

В.Заремби м. Дунаївці, Хмельницької області; 

ІІ місце – Петруняк Світлану,  вихованку Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання  «Юність Буковини»; 

ІІІ місце – Лещинську Катерину, вихованку Будинку дитячої та юнацької 

творчості м. Волочиськ, Хмельницької області; 

 

вікова категорія «Студент» 

І місце – Ансамбль народної пісні «Мальви» Будинку дитячої та юнацької 

творчості м. Волочиськ, Хмельницької області; 

ІІ місце – Вокальний ансамбль «Імпровіз» Сумського державного університету; 

ІІІ місце – Ковтун Вікторію, вихованку Сумського державного університету; 

ІІІ місце – Дует у складі: Астахова Карина та Катана Олеся, вихованок 

 комунального закладу  «Сумський палац дітей та юнацтва». 

 

Номінація «естрадна пісня» 

вікова  категорія «5-8 років» 

І місце – Алєксову Марію, вихованку Хмельницького дошкільного навчального 

закладу  № 30 "Журавлик"; 

І місце – Костиреву Юлію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Добропілля, Донецької області; 

І місце – Відрук Марію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута, 

Хмельницької  області;   

І місце – Зразковий театр естрадної пісні «Водограй» Будинку дитячої творчості 

м. Славута, Хмельницької області;   

І місце – Народний художній колектив театр пісні «Злагода» Палацу творчості 

дітей та юнацтва м. Хмельницький; 

ІІ місце – Федоренко Еліну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІ місце – Гарматюк Єву, вихованку Хмельницького колегіуму ім.В.Козубняка  

м. Хмельницький; 

ІІ місце – Долгову Юлію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІ місце – Микулу Арину, вихованку комунального закладу «Сумський Палац 

дітей та юнацтва»;   

ІІ місце – Лісіцького Володимира, вихованця Палацу творчості дітей та юнацтва 

м. Хмельницький; 

ІІ місце – Ансамбль  «Діти-квіти» Міського центру дитячої та юнацької 

творчості м. Шепетівка, Хмельницької області; 

ІІ місце – Народний вокальний ансамбль «Труля-ля-та» комунального закладу 

«Сумський палац дітей та юнацтва»;  

ІІ місце – Гурт «Співограйчик» Будинку творчості школярів м. Полонне 

Хмельницької  області; 

ІІІ місце – Легушу Поліну, вихованку комунального закладу «Сумський Палац 

дітей та юнацтва»;   



 

ІІІ місце – Долгову Альону, вихованку комунального закладу «Сумський Палац 

дітей та юнацтва»;   

ІІІ місце – Онофрійчук Вікторію, вихованку Вокальної школа Вокальної школи 

Ірини Шабан при центрі дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання  м. 

Івано-Франківськ; 

ІІІ місце – Буленок Єву, вихованку Спеціалізованої середньої загальноосвітньої 

школи № 1 м. Хмельницький; 

ІІІ місце – Вержбицьку Анастасію, вихованку  Волочиського навчально-

виховного комплексу Хмельницької області; 

ІІІ місце – Гасимову Ельвіру, вихованку Хмельницького ліцею №17; 

ІІІ місце – Народний художній колектив студію естрадного співу «Перлинки 

Поділля» Палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький; 

ІІІ місце – Вокальну студію «Дзвіночок» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Добропілля, Донецької області; 

ІІІ місце – Театр пісні «Криниченька» Будинку дитячої творчості м. Нетішин, 

Хмельницької області. 

 

вікова  категорія «9-11 років» 

І місце – Данилюк Олександру, вихованку Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання  «Юність Буковини»; 

І місце – Березовського Вадима, вихованця навчально-виховного комплексу №9 

імені А.М.Трояна м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області;   

І місце – Полудень Ольгу, вихованку обласного центру дитячої та юнацької 

творчості м. Кіровоград; 

І місце – Олексик Юлію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута, 

Хмельницької області;   

І місце – Ковальську Анастасію, вихованку  Палацу творчості дітей та юнацтва 

м. Хмельницький; 

І місце – Тріо у складі: Долгова Юлія, Дзюба Марина та Вакуленок Софія  

Палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький; 

ІІ місце – Умрихіну Лілію, вихованку Волочиського навчально-виховного 

комплексу Хмельницької області; 

ІІ місце – Басенка Матвія, вихованця комунального закладу «Сумський Палац 

дітей та юнацтва»;   

ІІ місце – Полуботкіну Ренату, вихованку навчально-виховного комплексу №9 

імені А.М.Трояна м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області;   

ІІ місце – Скрипняка Тараса, вихованця комунального закладу «Сумський Палац 

дітей та юнацтва»;   

ІІ місце – Вакуленок Софію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІ місце – Кравчук Валерію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута, 

Хмельницької області;   

ІІ місце – Шкребій Діану, вихованку Будину дитячої творчості м. Нетішин, 

Хмельницької області;   



ІІ місце – Дует у складі: Березніцька Аміна та Данілова Каріна навчально-

виховного комплексу № 9 імені А.М.Трояна м. Кам’янець-Подільський, 

Хмельницької області;   

ІІ місце – Народний вокальний ансамбль «Труля-ля-та» комунального закладу 

«Сумський Палац дітей та юнацтва»;   

ІІ місце – Народний художній колектив студія естрадного співу «Перлинки 

Поділля» Палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький; 

ІІІ місце – Балицьку Діану, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІІ місце – Одінцову Ангеліну, вихованку Грузевицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області;   

ІІІ місце – Дзюбу Марину, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІІ місце – Дудку Інну, вихованку Центру дитячо-юнацької творчості м. 

Конотоп, Сумської області; 

ІІІ місце – Драч Єлизавету, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІІ місце – Бзот Катерину, вихованку Хмельницької спеціалізованої школа І ст. 

№30; 

ІІІ місце – Танцюру Дарину, вихованку Деражнянського навчально-виховного 

комплексу № 1 Хмельницької області;   

ІІІ місце – Дует у складі: Танцюра Дарина та Алєксова Марія навчально-

виховного комплексу №1  Дит. садок №30 м. Деражня Хмельницької області; 

ІІІ місце – Жолкевську Іванну, вихованку Хмельницької гімназії  № 1; 

ІІІ місце – Ансамбль джазового співу «FEELING GOOD» Палацу творчості 

дітей та юнацтва м. Хмельницький; 

ІІІ місце – Вокальну студію «Дзвіночок» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Добропілля, Донецької області; 

ІІІ місце – Вокальний ансамбль «Первоцвіт» Волочиського будинку дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області. 

 

вікова  категорія «12-14 років» 

І місце – Чепурну Олександру, вихованку Хмельницької загальноосвітньої 

школи  №20; 

І місце – Остапчук Вікторію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин, 

Хмельницької області; 

І місце – Драгомерецьку Юлію, вихованку Солобковецької загальноосвітньої 

школи Ярмолинецького району, Хмельницької області;   

І місце – Гардзель Олену, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

І місце – Степанову Ірину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Добропілля, Донецької області; 

І місце – Левіна Миколу, вихованця Будинку дитячої творчості м. Славута, 

Хмельницької області;  



І місце – Гурток естрадної пісні «Сузір’я» (квартет) Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості м.Добропілля, Донецької області; 

І місце – Народний художній колектив театр пісні «Злагода» Палацу творчості 

дітей та юнацтва м. Хмельницький; 

І місце – Вокальну студію «Візерунок» Вишгородського районного центру 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області; 

І місце – Вокальний ансамбль «Тоніка» Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІ місце – Іваніцьку Тетяну, вихованку Колибаївської загальноосвітньої школи І-

ІІ ст. Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; 

ІІ місце – Романчук Каріну, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута, 

Хмельницької області;  

ІІ місце – Васильєву Діану, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІ місце – Дзвоника Дениса, вихованця Палацу творчості дітей та юнацтва 

с.Шаровечка Хмельницької області; 

ІІ місце – Немашкалову Анну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІ місце – Пшеничну Ольгу, вихованку Старокостянтинівського  міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області;  

ІІ місце – Ганську Евеліну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІ місце – Данілкович Катерину, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва 

м. Хмельницький; 

ІІ місце – Дует у складі: Ворона Єлизавета та Мажнікова Марія  комунального 

закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва»;   

ІІ місце – Дует у складі: Дарій Вікторії та Дарій Іванни  Вокальної школи Ірини 

Шабан при центрі дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання  м. Івано-

Франківськ; 

ІІ місце – Гурт «Співограйчик» Будинку творчості школярів м. Полонне 

Хмельницької області;  

ІІ місце – Зразковий вокальний ансамбль «Вернісаж» Будинку дитячої творчості 

м. Нетішин, Хмельницької області;  

ІІ місце – Ансамбль «Діти-квіти» Міського центру дитячої та юнацької 

творчості м. Шепетівка, Хмельницької області;  

ІІІ місце – Мельникова Максима, вихованця комунального закладу «Сумський 

Палац дітей та юнацтва»;   

ІІІ місце – Кальяненко Каріну, вихованку Хмельницької  спеціалізованої 

середньої загальноосвітньої школи №1; 

ІІІ місце – Ярову Аліну, вихованку Дунаєвецької загальноосвітньої школи 

Хмельницької області;  

ІІІ місце – Тарасюка В’ячеслава, вихованця Вишгородського районного центру 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області; 

ІІІ місце – Федорчук Наталію, вихованку Старосинявської загальноосвітньої 

школи  Хмельницької області;  



ІІІ місце – Болдиреву Поліну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький; 

ІІІ місце – Стефанів Марину, вихованку Міського центру дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем проживання м. Івано-Франківськ; 

ІІІ місце – Дячук Вікторію, вихованку Міського центру дитячої та юнацької 

творчості м. Шепетівка, Хмельницької області;  

ІІІ місце – Циплакову Анастасію, вихованку Будинку дитячої творчості м. 

Нетішин, Хмельницької області;  

ІІІ місце – Циганюк Аліну, вихованку Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; 

ІІІ місце – Худзінську Володимиру, вихованку навчально-виховного комплексу 

№ 9 імені А.М.Трояна м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області;  

ІІІ місце – Дует у складі: Ганська Евеліна та Дзвоник Денис Палацу творчості 

дітей та юнацтва м. Хмельницький; 

ІІІ місце – Дует «Ольвія» Міського центру дитячої та юнацької творчості  

м.  Шепетівка, Хмельницької області;  

ІІІ місце – Народний художній колектив студію естрадного співу «Перлинки 

Поділля» Палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький; 

ІІІ місце – Вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка» Центру дитячо-юнацької 

творчості м. Конотоп, Сумської області; 

ІІІ місце – Народний вокальний ансамбль «Труля-ля-та» комунального закладу  

«Сумський палац дітей та юнацтва». 

 

вікова  категорія «15-16 років» 

І місце – Гурт «Співограй» Будинку творчості школярів м. Полонне, 

Хмельницької області;  

І місце – Зразковий театр естрадної пісні «Водограй» Будинку дитячої творчості 

м. Славута, Хмельницької області;  

ІІ місце – Головачук Марію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин, 

Хмельницької області;  

ІІ місце – Бобік Володимира, вихованця Маневицького районного Центру 

творчості дітей та юнацтва Волинської області; 

ІІ місце – Зразковий вокальний ансамбль «Вернісаж» Будинку дитячої творчості 

м. Нетішин, Хмельницької області;  

ІІІ місце – Лазарчук Юліану, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин, 

Хмельницької області;  

ІІІ місце – Бродську Дарину, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин, 

Хмельницької області; 

ІІІ місце – Поліщук Світлану, вихованку Великомацевицького навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Старокостянтинівської районної ради Хмельницької 

області;  

ІІІ місце – Петруняк Світлану, вихованку Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини». 
 



 

вікова  категорія «Студент» 

І місце – Лалуєву Аліну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості м. 

Волочиськ, Хмельницької області;  

І місце – Токар Ліану, вихованку Хмельницького професійного ліцею; 

І місце – Герляк Мар’яну, вихованку Міжрегіонального центру професійно-

технічної освіти, художнього моделювання і дизайну м. Львів; 

ІІ місце – Бурову Тетяну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості м. 

Волочиськ, Хмельницької області;  

ІІ місце – Кізілову Валерію, вихованку Державного навчального закладу 

"Рівненське Вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі"; 

ІІ місце – Рябу Надію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості м. 

Волочиськ, Хмельницької області;  

ІІ місце – Тріо «Sensation» Сумського державного університету; 

ІІІ місце – Палійчука Михайла, вихованця Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини»; 

ІІІ місце – Яремчук Валентину, вихованку Вокальної школи Ірини Шабан при 

центрі дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання  м. Івано-Франківськ. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Педоренко О.В. 

 

 

Директор                                                                                                     Шкура Г.А. 

 
 


