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П Р О Т О К О Л  № 39 

підсумкового засідання журі  

Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу пісні і танцю 

національних меншин 

«Україна – мій дім» 

 

від 11 жовтня 2017 р.          м.Луцьк 

 

Присутні:  

Голова  журі:   

- Чепелюк Василь Адамович, народний артист України, професор 

кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

 

Члени журі: 

-  Дідик Оксана Олександрівна, директор Волинського державного 

центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів; 

- Шкоба Василь Андрійович, завідуючий музичним відділом Луцького 

педагогічного коледжу;  

- Кравчук Сергій Миколайович, викладач хореографії Волинського 

державного училища культури і мистецтв ім. І.Стравінського, голова 

Всеукраїнської громадської організації «Україна танцювальна»; 

-  Михайловська Зоя Никанорівна,викладач хореографії Волинського 

державного училища культури і мистецтв ім. І.Стравінського; 

- Смірнов Валерій Васильович, заслужений артист України, головний 

балетмейстер Волинського державного академічного хору; 

-  Шевчук Надія Іванівна, методист Волинського державного центру 

естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів. 



 

УХВАЛИЛИ: 

Визнати переможцями Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу 

пісні і танцю національних меншин «Україна – мій дім» в номінації 

«Хореографія»  

у першій групі – 6-10 років:  

І місце 

- народний ансамбль танцю «Барвінок» комунального позашкільного 

навчального закладу «Ковельський Палац учнівської молоді ім. Івана Франка» 

Волинської області; 

 - народний художній колектив ансамбль танцю «Посмішка» Житомирського 

Центру творчості дітей і юнацтва. 

ІІ місце 

 - народний художній колектив ансамбль народного танцю «Ровесники» 

Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької 

області; 

 - зразковий ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області. 

ІІІ місце 

 - зразковий ансамбль народного танцю «Вербиченька» комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської 

ради» Волинської області; 

 - зразковий танцювальний ансамбль «Калинонька» Маневицького 

районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області; 

 - клуб спортивного бального танцю «Фортуна» Волинського державного 

центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів; 

 - танцювальний колектив «Дивограй» Володимир-Волинського районного 

Будинку школяра Волинської області. 

 2. Визнати переможцями Всеукраїнського відкритого фестивалю-

конкурсу пісні і танцю національних меншин «Україна – мій дім» в номінації 

«Вокал»  

  

у першій групі – 6-10 років: 

І місце- Не присуджувалось. 

ІІ місце- вокальний гурт «Ритм» навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» № 2 м. Каменя-Каширського Волинської 

області. 

ІІІ місце - Не присуджувалось. 
 

 

 



У другій групі – 11-14 років: 

І місце 

 - Карпука Ярослава, учня навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт Стара Вижівка Волинської області. 

ІІ місце  

 - Перебайло Єлизавету, вихованку Волноваського районного будинку дитячої 

творчості Донецької області; 

 - Савосюк Владиславу, вихованку Любомльського Будинку школяра 

Волинської області; 

 - вокальний ансамбль Волинського державного центру естетичного 

виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів; 

 -Дрянєву Маріанну, Мірошниченко Уляну, вихованок Клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» м. Бердянська Запорізької області. 

ІІІ місце 

 - Ткачук Ліну, вихованку Центру позашкільної освіти м. Володимира-

Волинського Волинської області; 

 - фольклорний гурт «Берегиня» Володимир-Волинського районного Будинку 

школяра Волинської області; 

 - Галоян Еліну, ученицю музичної школи № 1 ім. Ф.Шопена м. Луцька Волинської 

області. 
 

у третій групі – 15-18 років:  

І місце 

 - Михалюк Анну, вихованку Володимир-Волинського районного Будинку 

школяра Волинської області; 

 - Луковського Олега, учня Львівського вищого професійного училища 

комп’ютерних технологій та будівництва; 

 - Яришеву Дар’ю, ученицю професійно-технічного училища № 12                 

м. Знам’янки Кіровоградської області; 

 - Ковальську Андріану, ученицю Старокостянтинівського професійного 

ліцею Хмельницької області; 

 - Бакун Надію, ученицю ДНЗ Нововолинського центру ПТО Волинської 

області; 

 - Тітчук Вікторію, Смаль Анастасію, учениць  комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 – 

колегіум» м. Ковеля Волинської області. 

ІІ місце 

 - Феїм Уляну, ученицю Волинського коледжу Національного університету 

харчових технологій; 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


