
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

30.03.2018                                            м. Київ                                               № 03-18 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського  

дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

юних вокалістів «Пісня над Бугом» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018              

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), 29-30 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 308 учасників (38 колективів та 81 соліст)  з різних 

регіонів України, зокрема: Вінницької, Львівської, Закарпатської, 

Миколаївської, Полтавської, Одеської, Сумської, Донецької, Івано-

Франківської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Волинської областей.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців та учасників Всеукраїнського дитячо-

юнацького фестивалю-конкурсу юних вокалістів «Пісня над Бугом» 

Номінація «Академічний спів» 

вікова категорія (12 - 14 років) 

дипломом ІІ ступеня 

квартет «Джерело» Новоушицького навчально-виховного комплексу «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №1, гімназія» Хмельницької області. 

Дипломом ІІІ ступеня 

вокальний ансамбль «Аrt song» навчально-виховного комплексу                     

смт. Чорний Острів Хмельницької області. 
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Вікова категорія (15 -16 років) 

дипломом ІІ ступеня 

Вакарєву Марію, Крещенецьку Іванну, Решетіліну Вероніку, вихованок 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області. 

Номінація «Народний спів» 

вікова категорія (5 - 8 років) 

дипломом І ступеня 

Гомонця Олександра, вихованця комунального закладу «Степанський 

Будинок дітей та молоді» смт. Степань Рівненської області. 

Вікова категорія (9 -11 років) 

дипломом ІІ ступеня 

Гомонця Олександра, Волошина Романа, Чумака Захарія, вихованців 

комунального закладу «Степанський Будинок дітей та молоді смт. Степань 

Рівненської області. 

Вікова категорія (12 - 14 років) 

дипломом І ступеня 

Лазарчук Софію, вихованку комунального закладу «Степанський Будинок 

дітей та молоді» Рівненської області; 

Коваленко Марину, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Народний театр пісні «Криниченька» Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Народний художній колектив студію естрадного співу «Перлинки Поділля» 

Палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький. 

Дипломом ІІ ступеня 

Новака Назара, вихованця Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

вокальний ансамбль «Кришталевий передзвін» Доманівського навчально-

виховного комплексу «Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-

Центр дитячої та юнацької творчості» Доманівської селищної ради 

Миколаївської області; 

ансамбль «Кумасі» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Курбанову Дарію, вихованку навчально-виховного комплексу «Доманівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-Центр дитячої та юнацької творчості» 

Доманівської селищної ради Миколаївської області; 

Федоренко Дарину, вихованку Лиманського міського Центру позашкільної 

роботи Донецької області; 

ансамбль «Співограй» Лисогірської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 

Летичівського р-ну Хмельницької області. 

Дипломом учасника 
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Павлючок Марію, вихованку районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості с. Лазещина Закарпатської області; 

Обладана Віталія, вихованця районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості с. Лазещина Закарпатської області. 

Вікова категорія (15 - 16 років) 

дипломом І ступеня 

Шарову Каріну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                           

м. Хмельницький; 

Стефанів Марину, Хому Людмилу, вихованок Івано-Франківського міського 

Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання. 

Вікова категорія «Студент» до 25 років 

Дипломом ІІ ступеня 

Тихоненко Іванну, вихованку державного навчального закладу «Гадяцьке 

аграрне училище» Полтавської області; 

Бублій Олександру, вихованку Сумського державного університету. 

Номінація «Естрадна пісня» 

вікова категорія (5 -8 років) 

дипломом І ступеня 

Буленок Єву, вихованку спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницький; 

Шитко Ангеліну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Федоренко Еліну, Шитко Ангеліну, Пастернак Анастасію, Дяченко Діану, 

вихованок квартету «Злагода» Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

«Народний художній колектив» театр пісні «Злагода» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва. 

Дипломом ІІ ступеня 

Горячок Анастасію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Касянчук Богдану, вихованку Слобідо-Рахнівецької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ст. Маківської сільської об'єднаної територіальної громади - 

Хмельницької області; 

Фурман Катерину, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Круць Дарину, Андросюк Дашу, Приймак Крістіну, вихованок Палацу 

творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький; 

«Народний художній колектив» студію естрадного співу «Перлинки 

Поділля» (молодша група) Палацу творчості дітей та юнацтва м. 

Хмельницький. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Сторожук Олену, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 



4 

 

Нікітчука Артема, вихованця Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

Федоренко Еліну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей                 

та юнацтва; 

Сірик Уляну, Лясову Яну, Пастух Дарію, вихованок тріо «Веселка» 

Летичівського центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької області; 

«Народний художній колектив» студію естрадного співу «Перлинки 

Поділля» (початкова група) Палацу творчості дітей та юнацтва                           

м. Хмельницький. 

Дипломом учасника 

Лясову Яну, вихованку Летичівського центру творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області; 

Шиндерука Романа, вихованця Летичівського центру творчості дітей           

та юнацтва Хмельницької області; 

Кавацюк Мар'яну, вихованку міського Центру дозвілля дітей та юнацтва              

за місцем проживання м. Івано-Франківськ; 

Українець Анастасію, вихованку Чернівецького обласного центру 

естетичного виховання «Юність Буковини». 

Вікова категорія (9 -11 років) 

ГРАН-ПРІ 

Ансамбль «Мюзік Фреш» зразкової студії вокального та сольного співу 

«Камертон» комунального закладу «Рожищенський будинок дитячої творчості»  

Волинської області. 

Дипломом І ступеня 

Бишову Софію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва «Дивосвіт» 

Приморського району міста Одеси; 

Тимощук Єлізавету, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Відрук Марію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

«Народний художній колектив» театр пісні «Злагода» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

«Народний художній колектив» студії естрадного співу «Перлинки 

Поділля» Палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький. 

Дипломом ІІ ступеня 

Гарматюк Єву, вихованку колегіуму ім. Володимира Козубняка                   

м. Хмельницький; 

Гасимову Ельвіру, вихованку Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії; 

Алексійчук Дарину, вихованку Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області; 

Вознюк Єлизавету, вихованку Старокостянтинівського ліцею                       

ім. М.С. Рудяка Хмельницької області; 
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Долгову Юлію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                               

м. Хмельницький; 

Дзюбу Марину, Долгову Юлію, вихованок Палацу творчості дітей та 

юнацтва м. Хмельницький; 

«Народний художній колектив» театр естрадної пісні «Водограй» (середня 

група) Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Горпенко Олену, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Онищук Богдану, вихованку Летичівського Центру творчості дітей та 

юнацтва Хмельницької області; 

Соловйову Аліну, вихованку Чернівецького обласного центру естетичного 

вихованння «Юність Буковини»; 

Одінцову Ангеліну, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів             

с. Грузевиця Хмельницької області; 

Лісіцького Володимира, вихованця Палацу творчості дітей та юнацтва                  

м. Хмельницький; 

Онищук Богдану, Бортник Вікторію, Боцюн Анастасію, вихованок тріо 

«Зірочки» Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області; 

вокальну група «Веселі нотки» Летичівського Центру творчості дітей та 

юнацтва Хмельницької області. 

Дипломом учасника 

Коратач Ангеліну, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Романюка Богдана, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості           

м. Іллінці Вінницької області;  

Філяк Вікторію, вихованку районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості смт. Ясіня Рахівського р-ну Закарпатської області; 

Іщик Софію, вихованку комунального закладу «Рожищенський будинок 

дитячої творчості» Волинської області;  

Олійник Катерину, вихованку комунального закладу позашкільної освіти 

Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області; 

Лізюк Олександру, вихованку Чернівецького обласного центру естетичного 

вихованння «Юність Буковини»; 

Антонюк Поліну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                             

м. Хмельницький; 

Андрєєву Софію-Адріану, вихованку спеціалізованої середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницький. 

Вікова категорія (12 - 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Балицьку Діану, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                              

м. Хмельницький; 
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Пентюк Анастасію, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Абдельрахім Муаяда, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

«Дивосвіт» Приморського району м. Одеса;  

Карпука Ярослава, вихованця «Навчально-виховного комплексу 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія» смт. Стара Вижівка Волинської 

області; 

Олексик Юлію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

Васильєву Діану, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                             

м. Хмельницький; 

«Народний художній колектив» театр пісні «Злагода» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький.  

Дипломом ІІ ступеня 

Бзот Катерину, вихованку гімназії №2 м. Хмельницький; 

Вакуленок Софію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                         

м. Хмельницький; 

Кравчук Валерію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

Мальчик Єлізавєту, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області;  

Шкребій Діану, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Поліщук Божену, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

Куделю Зою, вихованку комунального закладу позашкільної освіти 

Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва»; 

Вакуленок Софію, Осінського Олександра - дует Палацу творчості дітей та 

юнацтва м. Хмельницький; 

«Народний художній колектив» театру естрадної пісні «Водограй» (старша 

група) Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Павлючок Марію, вихованку районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Рахівської районної ради Закарпатської області; 

Недоїдок Катерину, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Олійника Марка, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області; 

Бабак Ульяну, вихованку Крупецького центру дитячої та юнацької 

творчості «Креатив» Крупецької сільської ради Радивилівського району 

Рівненської області; 

Мельник Дарію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                               

м. Хмельницький; 
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Романчук Каріну, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

Баніт Карину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. Іллінці 

Вінницької області; 

Гончарук Юлію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. Іллінці 

Вінницької області; 

дует «СвітАна» комунального закладу «Рожищенський будинок дитячої 

творчості» Волинської області;  

Куделю Зою, Олійника Марка, Панченко Катерину, вихованців тріо 

«Перлина» Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської 

ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області; 

Тріо «АКВА» вихованців комунального закладу «Рожищенський будинок 

дитячої творчості» Волинської області; 

Зразкову вокальну студію «Перлина» Комунального закладу позашкільної 

освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області. 

Дипломом учасника 

Дзвоник Софію, вихованку Хмельницької середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 25 імені Івана Огієнка; 

Дзюбу Марину, вихованку Хмельницького Палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Ситник Каріну, вихованку Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 Хмельницької області; 

Осінського Олександра, вихованця Палацу творчості дітей та юнацтва                 

м. Хмельницький; 

Воловик Дар’ю, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області; 

Стадніка Олександра, вихованця Палацу творчості дітей та юнацтва                      

м. Хмельницький; 

Обладан Віталію, вихованку районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості с. Лазещина Рахівського р-ну Закарпатської області;  

Сабій Оріану, вихованку гімназії №1 ім. В. Красицького м. Хмельницький; 

Лялюцьку Карину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості                      

м. Іллінці Вінницької області; 

Гончарук Юлію, Лялюцьку Карину, Денисюк Анастасію, Баніт Карину, 

вихованців квартету «Мальви» Центру дитячої та юнацької творчості м. Іллінці 

Вінницької області; 

Ансамбль «Фортуна» Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської 

міської ради м. Красилів Хмельницької області. 

Вікова категорія (15-16 років) 

дипломом І ступеня 

Остапчук Вікторію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Данілкович Катерину, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                    

м. Хмельницький; 
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Ансамбль «Ремікс» зразкової студії вокального та сольного співу 

«Камертон» комунального закладу «Рожищенський будинок дитячої творчості»  

Волинської області. 

Дипломом ІІ ступеня 

Заграй Анастасію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                  

м. Хмельницький; 

Болдиреву Поліну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                       

м. Хмельницький; 

вокальний гурт «Співограй» Будинку творчості школярів Полонської 

об'єднаної територіальної громади  м. Полонне Хмельницької області; 

Народний вокальний ансамбль «Вернісаж» Будинку дитячої творчості                  

м. Нетішин Хмельницької області. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Селезньову Каріну, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва                          

м. Хмельницький; 

Немашкалову Анну, вихованку гуманітарно-педагогічної академії                        

м. Хмельницький; 

Левіна Миколу, вихованця Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

вокальний ансамбль «Тоніка» Палацу творчості дітей та юнацтва                        

м. Хмельницький; 

Народний театр пісні «Криниченька» Будинку дитячої творчості                             

м. Нетішин Хмельницької області. 

Дипломом учасника 

Стефанів Марину, Хому Людмилу, вихованців дуету «Марічейка» міського 

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

Вікова категорія («Студент» до 25 р.) 

Диплом І ступеня 

Щепотіна Ярослава, вихованця Сумського державного університету. 

Дипломом 2 ступеня 

Ткачук Діану, вихованку Чернівецького обласного центру естетичного 

виховання «Юність Буковини»; 

Василевську Катерину, вихованку комунального закладу «Рожищенський 

будинок дитячої творчості» Волинської області.  

Дипломом ІІІ ступеня 

Гладищук Анну, вихованку державного навчального закладу «Рівненське 

вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»; 

Іщенка Миколу, вихованця Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Полтавське ВПУ ім. А.О.Чепіги»; 

Бурову Тетяну, вихованку Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; 

Квартет «ФЕМ» вихованців Сумського державного університету; 

Ансамбль «KVINTA» вихованців Сумського державного університету. 

Дипломом учасника 
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Макеєву Вікторію, вихованку Вищого професійного училища № 25                       

м. Хмельницький. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


