МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
22 квітня 2018р.

м. Київ

№ 04-18

Про підсумки Міжнародного
фестивалю-конкурсу сучасної
хореографії «Супер-денс»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018р.
№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти)» з 19 по 22 квітня 2018 року у місті Львові на
базі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини було проведено Міжнародний
фестиваль-конкурс сучасної хореографії «Супер- денс».
Цього року у заході взяли участь 48 колективів з
Донецької,
Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької областей, міста
Києва, а також з інших країн: Чеської Республіки (м. Шенов), Республік Білорусь
(м. Заславль), Молдова (м. Кишинів, м. Куріуляни) та Польща (м.Лодзь).
Відповідно до умов проведення Міжнародного фестивалю-конкурсу
сучасної хореографії «Супер-денс» та на підставі рішення журі
НАКАЗУЮ
1.
Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського
державного центру позашкільної освіти переможців Міжнародного фестивалюконкурсу сучасної хореографії ««Супер-денс»:
Дипломом ГРАН-ПРІ
Театр танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
міста Львова (керівник Олександр Плахотнюк, тренер Олександра Єсіпова,
хореограф Роксолана Мокрій).
Ансамбль танцю «ЗОШ» середньої загальноосвітньої школи № 83 міста
Львова (керівник Юлія Пантелеймонова).

2
Ансамбль сучасного танцю «Шкільний стиль» Великолюбінської дитячої
школи мистецтв смт. Великий Любінь Львівської області (керівник Володимир
Пантелеймонов).
Театр сучасної хореографії Київської муніципальної академії естрадного
та циркового мистецтв міста Києва (керівник Денис Шариков).
Художнє відділення Академії гуманітарних та економічних наук міста
Лодзь (Польща) (керівник Олександр Азаркевич).
Номінація «Стріт-денс»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (до 8 років)
Дипломом ІІ ступеня
Спортивно-танцювальний клуб «КАРМЕНС» Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини міста Львова, за композицію «Хіп-хоп мікс» (керівник
Олександр Плахотнюк, тренер Олександра Єсіпова).
Дипломом ІІІ ступеня
Ансамбль народного і сучасного танцю «Сихівчани» Навчально-виховного
комплексу «Школа-ліцей «Оріана» міста Львова, за композицію «Кукарела»
(керівник Олексій Утченко).
Номінація «Стріт-денс»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (до 8 років)
Дипломом І ступеня
Ансамбль танцю «ЗОШ» середньої загальноосвітньої школи № 83 міста
Львова за композицію «Крутелики» (керівник Юлія Пантелеймонова).
Дипломом ІІ ступеня
Львівську міську громадську організацію спортивно-оздоровчий клуб
«Тріумф» за композицію «Незвичайні кошенята» (керівник Лариса Єфімова).
Дипломом ІІІ ступеня
Ансамбль танцю «ЗОШ» середньої загальноосвітньої школи № 83 міста
Львова за композицію «Стильні малята» (керівник Юлія Пантелеймонова).
Номінація «Фольк»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (до 8 років)
Дипломом І ступеня
Зразковий аматорський ансамбль танцю «Кралечка» місто Рівне за
композицію «Ілларія» (керівники: Марія Коваль, Тетяна Волкова).
Дипломом ІІ ступеня
Спортивно-танцювальний клуб «КАРМЕНС» Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини міста Львова за композицію «Казка про Орисю» (керівник
Олександр Плахотнюк, тренер Олександра Єсіпова).
Номінація «Стріт-денс. Дует (пара)»
Вікова категорія (9-11 років).
Дипломом І ступеня
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Надію та Віктора Притул, вихованців Ансамблю танцю «ЗОШ» середньої
загальноосвітньої школи № 83 міста Львова за композицію «Матриця» (керівник
Юлія Пантелеймонова).
Дипломом ІІІ ступеня
Надію та Віктора Притул, вихованців Ансамблю танцю «ЗОШ» середньої
загальноосвітньої школи № 83 міста Львова за композицію «Диско» (керівник
Юлія Пантелеймонова).
Номінація «Фольк. Соло»
Вікова категорія (9-11 років).
Дипломом І ступеня
Амелію
Якімову,
вихованку
танцювальної
студії
«VIOLET»
міста Кишинева (Молдова) за композицію «Жайворонок» (керівник Віолета
Биліч).
Номінація «Стріт-денс»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (9-11 років)
Дипломом І ступеня
Ансамбль сучасного танцю «Шкільний стиль» Великолюбінської дитячої
школи мистецтв Львівської області за композицію «Пограбування» (керівник
Володимир Пантелеймонов).
Дипломом ІІ ступеня
Ансамбль сучасного танцю «Шкільний стиль» Великолюбінської дитячої
школи мистецтв Львівської області за композицію «Драйв» (керівник Володимир
Пантелеймонов).
Дипломом ІІІ ступеня
Ансамбль сучасного естрадного танцю «Mix-Dance» міста Дрогобича
Львівської області за композицію «Котики» (керівник Марта Ек).
Номінація «Фольк. Дует (пара)»
Вікова категорія (9-11 років).
Дипломом ІІІ ступеня
Надію та Віктора Притул, вихованців Ансамблю танцю «ЗОШ» середньої
загальноосвітньої школи № 83 міста Львова за композицію «Доля» (керівник
Юлія Пантелеймонова).
Номінація «Фольк»
(мала група до 7 чоловік)
Вікова категорія (9-11 років).
Дипломом І ступеня
Народний ансамбль естрадного сучасного танцю «Ритми часу» Львівського
державного палацу естетичного виховання учнівської молоді за композицію
«Човен» (керівник Роксолана Мокрій).
Номінація «Фольк»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (9-11 років)
Дипломом І ступеня
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Ансамбль сучасного танцю «Шкільний стиль» Великолюбінської дитячої
школи мистецтв Львівської області за композицію «Моя земля» (керівник
Володимир Пантелеймонов).
Номінація «Стріт-денс.Соло»
Вікова категорія (юніори 12-15 років)
Дипломом ІІІ ступеня
Вероніку Богуш, вихованку школи сучасних танців «Born 2 Dance» міста
Львова за композицію «Хіп-хоп» (керівник Олександра Середа).
Номінація «Стріт-денс. Соло»
Вікова категорія (дорослі від 16 років).
Дипломом ІІ ступеня
Віталія Свіршнікова, вихованця школи сучасних танців «Born 2 Dance»
міста Львова за композицію «Brookley Croove» (керівник Олександра Середа).
Номінація «Стріт-денс»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (юніори 12-15 років).
Дипломом І ступеня
Колектив сучасного танцю «Шанталь» позашкільного навчального
закладу «Центр творчості та дозвілля» міста Покровська Донецької області за
композицію «Вихідний» (керівник Вікторія Зверева).
Номінація «Фольк. Дует (пара)»
Вікова категорія (юніори 12-15 років)
Дипломом І ступеня
Божену-Марію Кіф’як, Миколу Рибакова, вихованців театру танцю
«ЕСКАДА», 58-го будинку офіцерів міста Львова за композицію «Катхак»
(керівник Наталя Бондарчук).
Номінація «Фольк»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (юніори 12-15 років)
Дипломом І ступеня
Ансамбль сучасного танцю Львівської державної хореографічної школи
міста Львова за композицію «Йшла до нього» (керівник Роксолана Мокрій).
Дипломом ІІ ступеня
Зразковий дитячий театр танцю «Левеня», 58-го будинку офіцерів
міста Львова за композицію «Квіти під дощем» (керівник Наталя Бондарчук).
Номінація «Стріт-денс»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (юніори 12-15 років).
Дипломом І ступеня
Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» Золочівського районного
народного дому міста Золочів Львівської області за композицію «З ніг на голову»
(керівник Юрій Сидорович).
Дипломом ІІ ступеня
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Ансамбль сучасного естрадного танцю «Mix-Dance» міста Дрогобича
Львівської області за композицію «Crazy time» (керівник Марта Ек).
Дипломом ІІІ ступеня
Народний художній колектив Школа-студія сучасного танцю «Акверіас»
Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного р-ну міста Львова за
композицію «Бешкетники» (керівники: Оксана Лань, Ксенія Мосєсова).
Номінація «Фольк»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (12-15 років)
Дипломом І ступеня
Театр танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
міста Львова за композицію «Веснянка» (керівник Олександр Плахотнюк,
тренер Олександра Єсіпова).
Дипломом ІІ ступеня
Народний художній колектив Школа-студія сучасного танцю «Акверіас»
Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного р-ну м. Львова за
композицію «Купалочка» (керівники: Оксана Лань, Ксенія Мосєсова).
Дипломом ІІІ ступеня
Зразковий аматорський ансамбль танцю «Кралечка» міста Рівне за
композицію «Вербова дощечка» ( керівники: Марія Коваль, Тетяна Волкова.
Ансамбль сучасного танцю Львівської державної хореографічної школи
міста Львова за композицію «Журавлі» (керівник Роксолана Мокрій).
Номінація «Стріт-денс»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (дорослі від 16 років)
Дипломом І ступеня
Студентську лабораторію сучасного танцю Львівського національного
університету імені Івана Франка за композицію «Хіп-хоп мить» (завідувач
кафедри Федір Стригун).
Дипломом ІІ ступеня
Народний ансамбль естрадного сучасного танцю «Ритми часу»
Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді
(м. Львів, Україна) за композицію «Зухвалі» (керівник Роксолана Мокрій).
Номінація «Фольк»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (дорослі від 16 років)
Дипломом ІІ ступеня
Ансамбль танцю «Пілігрим» Міжрегіонального вищого професійного
училища автомобільного транспорту та будівництва міста Львова за композицію
«Мамо, не плач!» (керівник Роксолана Мокрій).
Номінація «Фольк»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (дорослі від 16 років)
Дипломом І ступеня
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Театр танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
міста Львова за композицію «Біла тополя» (керівник Олександр Плахотнюк,
тренер Олександра Єсіпова, хореограф Роксолана Мокрій).
Дипломом ІІ ступеня
Театр танцю «ЕСКАДА», 58-го будинку офіцерів міста Львова за
композицію «Цвіте терен» (керівник Наталя Бондарчук).
Номінація «Джаз-танець. Соло»
Вікова категорія ( до 8 років)
Дипломом І ступеня
Єлізавету Калюжну, вихованку Зразкового хореографічного ансамблю
«АЛЬЯНС» будинку дитячої творчості міста Славути Хмельницької області за
композицію «Непосидько» (керівник Алла Терентьєва).
Дипломом ІІ ступеня
Вікторію Жукову, вихованку танцювального колективу «ФРЕШ»
Соснівської дитячої музичної школи міста Соснівка Львівської області за
композицію «Полювання» (керівник Тетяна Жукова).
Номінація «Джаз-танець»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (до 8 років)
Дипломом І ступеня
Спортивно-танцювальний клуб «КАРМЕНС» Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини міста Львова за композицію «Ляльки задаваки» (керівник
Олександр Плахотнюк, тренер Олександра Єсіпова).
Номінація «Джаз-танець»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія ( 9-11 років)
Дипломом І ступеня
Танцювальний колектив «ФРЕШ» Соснівської дитячої музичної школи
міста Соснівка Львівської області за композицію «Шалені вчені» (керівник
Тетяна Жукова).
Номінація «Джаз-танець»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія ( до 8 років)
Дипломом І ступеня
Ансамбль танцю «ЗОШ» середньої загальноосвітньої школи № 83 міста
Львова за композицію «Чаювання Аліси» (керівник Юлія Пантелеймонова).
Дипломом ІІ ступеня
Зразковий ансамбль сучасного танцю «Ритм» Львівського державного
палацу естетичного виховання учнівської молоді міста Львова за композицію
«Веселий чемоданчик» (керівник Роксолана Мокрій).
Танцювальний колектив «TANDEM» клубу за місцем проживання
«Романтик» міста Києва за композицію «Зоряна ніч» (керівник Ганна Гапон).
Номінація «Джаз-танець»
(велика група від 8 учасників)

7
Вікова категорія ( 9-11 років)
Дипломом І ступеня
Колектив сучасного та естрадного танцю «Гармонія» міста Львова за
композицію «Акваавіта» (керівники: Наталія Танасюк, Марія Танасюк).
Дипломом ІІ ступеня
Зразковий аматорський ансамбль танцю «Діалог» Комунального закладу
«Рівненський міський палац культури» міста Рівне за композицію «Якось
так…» (керівники: Елла Манелюк, Дмитро Манелюк).
Колектив сучасного та естрадного танцю «Гармонія» міста Львова за
композицію «Розлука – це не назавжди» (керівники: Наталія Танасюк, Марія
Танасюк).
Номінація «Джаз-танець. Соло»
Вікова категорія (юніори 12-15 років)
Дипломом І ступеня
Софію Стеблецьку, вихованку колективу сучасного та естрадного танцю
«Гармонія» міста Львова за композицію «Небесна рапсодія» (керівники: Наталія
Танасюк, Марія Танасюк).
Дипломом ІІ ступеня
Каріну Головіну, вихованку танцювального колективу «ФРЕШ»
Соснівської дитячої музичної школи міста Соснівка за композицію «Останній
танець» (керівник Тетяна Жукова).
Номінація «Джаз-танець. Соло»
Вікова категорія (дорослі від 16 років)
Дипломом І ступеня
Анастасію Антонюк , студентку Рівненського державного Гуманітарного
університету міста Рівне за композицію «До втрати пульсу» (керівник Алла
Самохвалов).
Дипломом ІІ ступеня
Єлизавету Євтехову, вихованку Народного художнього колективу
сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької творчості
міста Дружківка за композицію «Небезпека» (керівник Наталя Сімагіна).
Номінація «Джаз-танець»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (12-15 років)
Дипломом ІІІ ступеня
Народний художній колектив сучасного танцю «Карамель» Центру
дитячої та юнацької творчості міста Дружківка за композицію «Інша» (керівник
Наталя Сімагіна).
Студію танцю «AVENUE» міста Львова за фрагмент мюзиклу «Біржа
душ» – «Radioactive» (керівник Олександра Каплун).
Номінація «Джаз-танець»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (до 16 років).
Дипломом І ступеня
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Театр сучасної хореографії Київської муніципальної академії естрадного та
циркового мистецтв міста Києва за композицію «Afro» (керівник Денис
Шариков).
Дипломом ІІ ступеня
Ансамбль танцю «Пілігрим» Міжрегіонального вищого професійного
училища автомобільного транспорту та будівництва міста Львова за композицію
«Хеловін» (керівник Роксолана Мокрій).
Номінація: Джаз-танець
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія ( 12-15 років).
Дипломом І ступеня
Колектив сучасного та естрадного танцю «Гармонія» міста Львова за
композицію «Перевертні долі» (керівники: Наталія Танасюк, Марія Танасюк).
Дипломом ІІ ступеня
Народний художній колектив сучасного танцю «Карамель» Центру
дитячої та юнацької творчості міста Дружківка за композицію «Внутрішній
поклик», «Загублений світ» (керівник Наталя Сімагіна).
Театр танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
міста Львова за композицію «Загублені в місті» (керівник Олександр Плахотнюк,
тренер Олександра Єсіпова).
Дипломом ІІІ ступеня
Колектив сучасного та естрадного танцю «Гармонія» міста Львова за
композицію «Краса потребує жертв» (керівники: Наталія Танасюк, Марія
Танасюк).
Номінація «Джаз-танець»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія ( від 16 років)
Дипломом І ступеня
Театр танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
міста Львова за композицію «Дівочий джаз» (керівник Олександр Плахотнюк,
тренер Олександра Єсіпова, хореограф Роксолана Мокрій).
Номінація «Модерн-танець. Соло»
Вікова категорія (до 8 років)
Дипломом І ступеня
Аріну Кицану, вихованку танцювальної студії «VIOLET» міста Кишинева
(Молдова) за композицію «Агент 007» (керівник Віолета Биліч).
Номінація «Модерн-танець. Соло»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (до 9-11 років)
Дипломом І ступеня
Кіру Кошель, вихованку Народного художнього колективу школи-студії
сучасного танцю «Акверіас» Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного
р-ну міста Львова за композицію «Трубодурочка» (керівники: Оксана Лань,
Ксенія Мосєсова).
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Номінація «Модерн-танець. Соло»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (юніори 12-15 років)
Дипломом І ступеня
Дарію Курінную, вихованку артестично-хореографічної студії «Вікторія»
Районного Центру культури для дітей та молоді ім. «Г. Сирбу» міста Куріуляни
(Молдова) за композицію «Марго» (керівник Ірина Годорожа).
Інну Василюк, вихованку Зразкового хореографічного ансамблю
«АЛЬЯНС» будинку дитячої творчості міста Славути за композицію «І спогад
той живе…» (керівник Алла Терентьєва).
Катерину Канарську, вихованку Народного художнього колективу
сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької творчості
міста Дружківка за композицію «Лебідь, що не вміє літати» (керівник Наталя
Сімагіна).
Дипломом ІІ ступеня
Тетяну Шевчук, вихованку Зразкового хореографічного ансамблю
«АЛЬЯНС» будинку дитячої творчості міста Славути за композицію «Сумніви
душі моєї» (керівник Алла Терентьєва).
Вікторію Руссу, вихованку артестично-хореографічної студії «Вікторія»
Районного Центру культури для дітей та молоді ім. «Г. Сирбу» міста Куріуляни
(Молдова) за композицію «Моє життя» (керівник Ірина Годорожа).
Мальву Варецьку, студентку Львівської академії танцю міста Львова за
композицію «Несумісна з життям» (керівник Олег Петрик, хореограф Юлія
Безпаленко).
Ірину Ралько, вихованку Народного художнього колективу Школи-студії
сучасного танцю «Акверіас»» Центру дитячої та юнацької творчості
Залізничного р-ну міста Львова за композицію «Мавка» (керівники: Оксана
Лань, Ксенія Мосєсова).
Дипломом ІІІ ступеня
Михайла Колбасова, вихованця Зразкового хореографічного ансамблю
«АЛЬЯНС» будинку дитячої творчості міста Славути за композицію «Хтось в
небо летить» (керівник Алла Терентьєва).
Вікторію Делій, вихованку Народного художнього колективу сучасного
танцю «Карамель» Центр дитячої та юнацької творчості міста Дружківка за
композицію «Тільки я» (керівник Наталя Сімагіна).
Номінація «Модерн-танець. Соло»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (від 16 років)
Дипломом І ступеня
Антонія Кийовича, вихованця театру сучасної хореографії Київської
муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв міста Києва за
композицію «Повернення блудного сину» (керівник Денис Шариков).
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Софію Попову, студентку художнього відділення Академії гуманітарних
та економічних наук міста Лодзь (Польща) за композицію «Напруга» (керівник
Олександр Азаркевич).
Дипломом ІІ ступеня
Юлію Гушул, студентку Львівського національного університету імені
Івана Франка міста Львова за композицію «В людському тілі» (завідувач кафедри
Федір Стригун).
Дипломом ІІІ ступеня
Анастасію Антонюк, студентку Рівненського державного Гуманітарного
університету міста Рівне за композицію «Спогади» (керівник Алла
Самохвалова).
Катерну Косюк, студентку Рівненського державного Гуманітарного
університету міста Рівне за композицію «Інколи варто» (керівник Алла
Самохвалова).
Номінація «Модерн-танець. Дует. Пара»
Вікова категорія (від 9-11 років)
Дипломом І ступеня
Надію та Віктора Притул, вихованців ансамблю танцю «ЗОШ» середньої
загальноосвітньої школи № 83 міста Львова за композицію «Ляльки» (керівник
Юлія Пантелеймонова).
Номінація «Модерн-танець. Соло»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (до 8 років)
Дипломом І ступеня
Львівську міську громадську організацію спортивно-оздоровчий клуб
«Тріумф» за композицію «Колискова» (керівник Лариса Єфімова).
Дипломом ІІ ступеня
Танцювальний колектив «TANDEM» клубу за місцем проживання
«Романтик» міста Києва за композицію «Крила надії» (керівник Ганна Гапон).
Дипломом ІІІ ступеня
Ансамбль танцю «ЗОШ» середньої загальноосвітньої школи № 83 міста
Львова за композицію «На добраніч» (керівник Юлія Пантелеймонова).
Номінація «Модерн-танець»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (9-11 років)
Дипломом І ступеня
Львівську міську громадську організацію спортивно-оздоровчий клуб
«Тріумф» за композицію «Повернення додому» (керівник Лариса Єфімова).
Номінація «Модерн-танець»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (9-11 років)
Дипломом І ступеня
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Зразковий ансамбль сучасного танцю «Ритм» Львівського державного
палацу естетичного виховання учнівської молоді міста Львова за композицію
«Фантазія» (керівник Роксолана Мокрій).
Львівську міську громадську організацію спортивно-оздоровчий клуб
«Тріумф» за композицію «Свобода» (керівник Лариса Єфімова).
Дипломом ІІ ступеня
Народний ансамбль естрадного сучасного танцю «Ритми часу»
Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді міста
Львова за композицію «Зупинитись на мить» (керівник Роксолана Мокрій).
Дитячий ансамбль народного танцю «Самоцвіти» міста Львова за
композицію «Думи мої думи» (керівник Наталія Копій).
Ансамбль сучасного танцю «Шкільний стиль» Великолюбінської дитячої
школи мистецтв смт. Великий Любінь Львівської області за композицію
«Настрій» (керівник Володимир Пантелеймонов).
Номінація «Модерн-танець»
(мала група до 7 учасників)
Вікова категорія (юніори 12-15)
Дипломом І ступеня
Львівську міську громадську організацію спортивно-оздоровчий клуб
«Тріумф» за композицію «Body Love» (керівник Лариса Єфімова).
Дипломом ІІ ступеня
Львівську міську громадську організацію спортивно-оздоровчий клуб
«Тріумф», за композицію «Зламати тишу» (керівник Лариса Єфімова).
Дипломом ІІІ ступеня
Народний художній колектив сучасного танцю «Карамель» Центру
дитячої та юнацької творчості міста Дружківка за композиції «Слідуй за мною»
(керівник Наталя Сімагіна).
Номінація «Модерн-танець. Дует. Пара.»
Вікова категорія ( дорослі від 16 років)
Дипломом І ступеня
Катерину Рукавішнікову, Дмитра Артьомова дует театру сучасної
хореографії Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв
міста Києва за композицію «Двоє» (керівник Денис Шариков).
Марію Каваль, Анастасію Сафоник, вихованців Народного ансамблю
сучасного танцю «Х-Dance» Національного університету водного господарства
та природокористування міста Рівне за композицію «Завжди з тобою» (керівник
Тетяна Волкова).
Катерину Рукавішнікову, Антонія Кийовича дует театру сучасної
хореографії Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв
міста Києва за композицію «Скрипка Страдиварі» (керівник Денис Шариков).
Тетяну Лотюк, Дмитра Артьомова дует театру сучасної хореографії
Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв міста Києва
за композицію «Форми» (керівник Денис Шариков).
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Софію Попову, Даніеля Пустельника дует факультету мистецтв Академії
гуманітарних та економічних наук міста Лодзь (Польща) за композицію
«Синергія» (керівник Олександр Азаркевич).
Дипломом ІІІ ступеня
Мирославу Музику, Валерія Войтенка дует ансамблю танцю «Пілігрим»
Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та
будівництва міста Львова за композицію «Половинки» (керівник Роксолана
Мокрій).
Номінація «Модерн-танець»
(велика група від 8 учасників)
Вікова категорія (юніори 12-15)
Дипломом І ступеня
Львівську міську громадську організацію спортивно-оздоровчого клубу
«Тріумф» за композиції: «Рутина», «Бути собою», «Тайна», «Шлях до світла»
(керівник Лариса Єфімова).
Артестично-хореографічну студію «Вікторія» Районного Центру культури
для дітей та молоді ім. «Г. Сирбу», міста Куріуляни (Молдова) за композицію
«Мої переживання» (керівник Ірина Годорожа).
Студію сучасного танцю «Флеш» позашкільного навчального закладу
«Будинок дитячої творчості міста Нетішин за композицію «Кричу» (керівник
Олена Маркова).
Дипломом ІІ ступеня
Народний ансамбль сучасного танцю «Dia-dence» Комунального закладу
«Рівненський міський палац культури» міста Рівне за композицію «Весняний
вітер» ( керівники: Елла Манелюк, Дмитро Манелюк).
Ансамбль сучасного танцю «Карамель» Будинку дитячої та юнацької
творчості міста Винники-Львіва за композицію «Пробач» (керівники: Христина
Мелимук, Анастасія Селезньова).
Артистично-хореографічну студію «Вікторія» Районного Центру культури
для дітей та молоді ім. «Г. Сирбу» міста Куріуляни (Молдова) за композицію
«Душа» (керівник Ірина Годорожа).
Дипломом ІІІ ступеня
Народний художній колектив сучасного танцю «Карамель» Центр дитячої
та юнацької творчості міста Дружківка за композицію «Ти не самотній»
(керівник Наталя Сімагіна).
Номінація: Модерн-танець
(мала група від 7 учасників)
Вікова категорія (від 16 років)
Дипломом І ступеня
Театр танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
міста Львова за композицію «По лезу життя» (керівник Олександр Плахотнюк,
тренер Олександра Єсіпова, хореограф Роксолана Мокрій).
Номінація: Модерн-танець
(велика група від 8 учасників)
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Вікова категорія (від 16 років)
Дипломом І ступеня
Театр танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини
міста Львова за композицію «Повітря погляду» (керівник Олександр Плахотнюк,
тренер Олександра Єсіпова, хореограф Роксолана Мокрій).
Дипломом ІІ ступеня
Зразковий хореографічний колектив «Опільчанка» Рогатинської районної
школи естетичного виховання учнів міста Рогатин Івано-Франківської області
за композицію «Доля-доленька» (керівники Лілія Горинь).
Дипломом ІІІ ступеня
Зразковий хореографічний колектив «Опільчанка» Рогатинської районної
школи естетичного виховання учнів міста Рогатин Івано-Франківської області
за композицію «Відлік часу» (керівник Лілія Горинь).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Педоренко О. В..
Директор

Г. А. Шкура

