
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

від 15. 06. 2019 р.                 м. Київ               № 06 - 05

Про підсумки проведення
Всеукраїнського фестивалю
дитячої художньої творчості 
«Єдина родина»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2019  рік,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти і науки України 21.11.2018 № 1292, з 09 по 15 червня цього
року у м. Очакові Миколаївської області на базі санаторію «Борисфен» Українським
державним центром позашкільної освіти спільно з обласним Будинком художньої
творчості Миколаївської обласної ради було проведено Всеукраїнський фестиваль
дитячої художньої творчості «Єдина родина». 

Участь у фестивалі взяли 1500 дітей з дев’яти регіонів України, зокрема з:
Донецької,  Дніпропетровської,  Запорізької,  Волинської,  Кіровоградської,
Миколаївської, Сумської, Хмельницької, Полтавської областей.

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів переможців  Всеукраїнського
фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина»

номінація «Класична хореографія»
(дебют)
І місце 

хореографічний  колектив  «Турдефорс»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Інгульського району міста Миколаєва, керівник - Бойченко Анна Олександрівна.

ІІ місце – не визначено
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ІІІ місце – не визначено.
(Перша молодша вікова категорія)

І місце 
хореографічний  колектив  «Турдефорс»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва

Інгульського району міста Миколаєва, керівник - Бойченко Анна Олександрівна.
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Друга молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Середня вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Старша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Народна хореографія»

(дебют)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Перша молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ансамбль танцю «Едельвейс» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського
району міста Миколаєва, керівник - Кудінова Анастасія Олександрівна.

ІІІ місце – не визначено.
(Друга молодша вікова категорія)

І місце 
«Зразковий  художній  колектив»  хореографічний  колектив  «Надія»  Будинку

дитячої  та  юнацької  творчості  Баштанської  міської  ради  Баштанського  району
Миколаївської області, керівник - Тригуб Наталія Василівна;

Зразковий ансамбль народного танцю «Сонечко» комунального закладу «Центр
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю»  Сумської  міської  ради,
керівник - Кравченко Оксана Юріївна.

ІІ місце
«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Невгамовні» Палацу творчості

учнів міста Миколаєва, керівник - Коломацька Анастасія Миколаївна;
«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру дитячої та

юнацької  творчості  міста  Добропілля  Донецької  області,  керівники  -  Румянцева
Лариса  Миколаївна,  Татаренкова Світлана  Сергіївна,  акомпаніатор -Яценко Лілія
Володимирівна;
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«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка» дитячого  Центру
національного відродження міста Первомайська Миколаївської області, керівник -
Куліш Олена Федорівна.

ІІІ місце
хореографічний  колектив  «Турдефорс»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва

Інгульського району міста Миколаєва, керівник - Бойченко Анна Олександрівна.
(Середня вікова категорія)

Гран - Прі
Зразковий ансамбль народного танцю «Сонечко» комунального закладу «Центр

позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю»  Сумської  міської  ради,
керівник - Кравченко Оксана Юріївна.

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце
«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка» дитячого  Центру

національного відродження міста Первомайська Миколаївської області, керівник -
Куліш Олена Федорівна.

(Старша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Змішана вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце 

ансамбль  циганського  танцю  «Терне  рома»  міста  Миколаєва,  керівник  -
Дехтяренко Вікторія Сергіївна.

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Народна хореографія. Соло»

(дебют)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Перша молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Друга молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Середня вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце
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Дьякову Дар’ю, вихованку «Народного художнього колективу» ансамблю танцю
«Непосиди»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Добропілля  Донецької
області, керівники - Румянцева Лариса Миколаївна, Татаренкова Світлана Сергіївна,
акомпаніатор - Яценко Лілія Володимирівна.

(Старша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Змішана вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Естрадна хореографія» 

(дебют)
І місце – не визначено

ІІ місце
«Зразковий художній колектив» гурток сучасного танцю «Свято мрій» обласного

Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,  керівник  -  Томова
Наталя Євгенівна.

ІІІ місце
«Зразковий  художній  колектив»  хореографічний  колектив  «Адреналін»

обласного  Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,
керівник - Зубовська Олена Борисівна.

(Перша молодша вікова категорія)
І місце 

хореографічний  колектив  «Карамель»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Інгульського району міста Миколаєва, керівник - Іванова Інна Вікторівна;

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру дитячої та
юнацької  творчості  міста  Добропілля  Донецької  області,  керівники  -  Румянцева
Лариса Миколаївна, Татаренкова Світлана Сергіївна, акомпаніатор - Яценко Лілія
Володимирівна;

Зразковий  хореографічний  колектив  «Славія»  комунального  закладу
«Баштанський міський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської
області», керівник - Чоботар Валентина Юхимівна.

ІІ місце 
хореографічний  колектив  «Фортуна»  с.  Петрово-Солонихи  Миколаївської

області, керівник - Горшкова Олена Артурівна;
ІІІ місце

«Dence - shop» дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району міста
Миколаєва, керівник - Білявська Інна Анатоліївна;

«Зразковий художній колектив» гурток сучасного танцю «Свято мрій» обласного
Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,  керівник  -  Томова
Наталя Євгенівна.

(Друга молодша вікова категорія)
І місце – не визначено
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ІІ місце
«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру дитячої та

юнацької  творчості  міста  Добропілля  Донецької  області,  керівники  -  Румянцева
Лариса Миколаївна, Татаренкова Світлана Сергіївна, акомпаніатор - Яценко Лілія
Володимирівна;

«Зразковий художній колектив» гурток сучасного танцю «Свято мрій» обласного
Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,  керівник  -  Томова
Наталя Євгенівна;

«Зразковий художній колектив» спортивно-естрадного танцю «Фенікс» Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Южноукраїнська  Миколаївської  області,
керівник - Васильєва Оксана Василівна;

«Зразковий  художній  колектив»  ансамбль  танцю  «Щасливе  дитинство»
обласного Будинку художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,  керівник -
Горшкова Світлана Андріївна.

ІІІ місце
хореографічний колектив «Dreams» Вознесенського міського Центру дитячої та

юнацької творчості міста Вознесенська Миколаївської області, керівник - Поборцева
Маргарита Всеволодівна;

«Зразковий  художній  колектив»  хореографічний  колектив  «Адреналін»
обласного Будинку художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,  керівник -
Зубовська Олена Борисівна;

«Зразковий художній колектив» спортивно-естрадного танцю «Фенікс» Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Южноукраїнська  Миколаївської  області,
керівник - Васильєва Оксана Василівна.

(Середня вікова категорія)
І місце 

хореографічний  колектив  «Фортуна»  с.  Петрово-Солонихи  Миколаївської
області, керівник - Горшкова Олена Артурівна.

ІІ місце
хореографічний  колектив   «Dreams»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості

міста  Вознесенська  Миколаївської   області,  керівник  -  Поборцева  Маргарита
Всеволодівна.

ІІІ місце
«Зразковий  художній  колектив»  хореографічний  колектив  «Адреналін»

обласного  Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,
керівник - Зубовська Олена Борисівна;

«Зразковий художній колектив» спортивно-естрадного танцю «Фенікс» Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Южноукраїнська  Миколаївської  області,
керівник - Васильєва Оксана Василівна.

(Старша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено
ІІІ місце – не визначено

(Змішана вікова категорія)
І місце
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хореографічний  колектив  «Фортуна»  с.  Петрово-Солонихи  Миколаївскьої
області, керівник - Горшкова Олена Артурівна.

ІІ місце
ансамбль танцю «Едельвейс» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського

району міста Миколаєва, керівник - Кудінова Анастасія Олександрівна.
ІІІ місце

«Dence  -  shop»  дитячого  Центру  позашкільної  роботи  Корабельного  району
міста Миколаєва, керівник - Білявська Інна Анатоліївна.

Номінація «Сучасна хореографія»
(перша молодша вікова категорія)

І місце 
«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Джерельце» Палацу творчості

учнів міста Миколаєва, керівник - Гречко Дмитро Олександрович.
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Друга молодша вікова категорія)

І місце
«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Джерельце» Палацу творчості

учнів  міста Миколаєва, керівник - Гречко Дмитро Олександрович;
Зразковий  хореографічний  колектив  «Славія»  комунального  закладу

«Баштанський міський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської
області», керівник - Чоботар Валентина Юхимівна.

ІІ місце – не визначено
ІІІ місце – не визначено.

(Середня вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Старша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Змішана вікова категорія)

І місце 
хореографічний  колектив  «PREMIUM»  Будинку  культури  Березнегуватського

району Миколаївської області, керівник - Климчук Євгенія Вікторівна;
хореографічний  колектив   «Карамель»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва

Інгульського району міста Миколаєва, керівник - Іванова Інна Вікторівна.
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце
«Зразковий  художній  колектив»  хореографічний  колектив  «Адреналін»

обласного  Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,
керівник -  Зубовська Олена Борисівна.

Номінація «Бальна хореографія»
(перша молодша вікова категорія)
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І місце – не визначено
ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль спортивно-бального танцю «Нюанс»
обласного  Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,
керівник - Раскін Дмитро Вадимович.

ІІІ місце – не визначено
(друга молодша вікова категорія)

І місце
«Народний художній колектив» ансамбль спортивно-бального танцю «Нюанс»

обласного  Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,
керівник - Раскіна Світлана Станіславівна.

ІІ місце– не визначено
ІІІ місце – не визначено.

(Середня вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Старша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
Номінація«Спортивна хореографія»
(перша молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце
«Зразковий художній колектив» спортивно-естрадного танцю «Фенікс» Центру

дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Южноукраїнська  Миколаївської  області,
керівник - Васильєва Оксана Василівна.

(Друга молодша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце
ансамбль сучасного танцю «Let’S go» комунальної організації  «Шосткинський

центр  естетичного  виховання  Шосткинської  міської  ради  Сумської  області»,
керівник - Коваленко Сергій Юрійович.

Номінація «Спортивна хореографія. Соло»
(перша молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено
ІІІ місце – не визначено

(Друга молодша вікова категорія)
І місце – не визначено

ІІ місце   
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Драгой  Євгенію,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  спортивно-
естрадного  танцю  «Фенікс»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  міста
Южноукраїнська Миколаївської області, керівник  - Васильєва Оксана Василівна.

ІІІ місце – не визначено.
(Середня вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце 
Васильєву  Аріну,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  спортивно-

естрадного  танцю  «Фенікс»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
міста  Южноукраїнська  Миколаївської  області,  керівник  -  Васильєва  Оксана
Василівна.

(Старша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Фольклорне мистецтво»

І місце 
фольклорний  колектив  «Дніпряночка»  позашкільного  навчального  закладу

«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  міста  Енергодара  Запорізької  області,
керівник -  Вінс Ірина Василівна.

ІІ місце
колектив «Струни серця» Будинку дитячої творчості Березнегуватського району

Миколаївської  області, керівник - Климчук Івана Вікторівна.
ІІІ місце

«Зразковий  художній  колектив»  фольклорний  колектив  «Барвінок»   Палацу
творчості учнів міста Миколаєва, керівник - Квітка Ірина Сергіївна.

Номінація «Образотворче мистецтво»
(перша молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Друга молодша вікова категорія)

І місце
Ажисламову Марію, вихованку гуртка «Анімація» комунального позашкільного

навчального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  дитячо-юнацький  кіноцентр
«Веснянка»  Дніпропетровської  обласної  ради»,  керівник  -  Кольцова  Світлана
Михайлівна;

Пушкарьову Олену, вихованку гуртка «Анімація» комунального позашкільного
навчального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  дитячо-юнацький  кіноцентр
«Веснянка»  Дніпропетровської  обласної  ради»,  керівник  -  Кольцова  Світлана
Михайлівна.

ІІ місце
Азіну  Надію,  вихованку  гуртка  «Анімація»  комунального  позашкільного

навчального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  дитячо-юнацький  кіноцентр
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«Веснянка»  Дніпропетровської  обласної  ради»,  керівник  -  Кольцова  Світлана
Михайлівна.

ІІІ місце
Черешник  Іванну,  вихованку  гуртка  «Анімація»  комунального  позашкільного

навчального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  дитячо-юнацький  кіноцентр
«Веснянка»  Дніпропетровської  обласної  ради»,  керівник  -  Кольцова  Світлана
Михайлівна.

(Середня вікова категорія) 
І місце

Лазоркіну Анастасію, вихованку гуртка «Анімація» комунального позашкільного
навчального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  дитячо-юнацький  кіноцентр
«Веснянка»  Дніпропетровської  обласної  ради»,  керівник  -  Кольцова  Світлана
Михайлівна;

Олійник  Анастасію,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  «Берегиня»
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  творчості  та  дозвілля  відділу  освіти
Покровської міської ради Донецької області», керівник - Жуйко Лілія Миколаївна;

Пишну  Євгенію,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  «Берегиня»
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  творчості  та  дозвілля  відділу  освіти
Покровської міської ради Донецької області», керівник - Жуйко Лілія Миколаївна.

ІІ місце 
Білик  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Анімація»  комунального  позашкільного

навчального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  дитячо-юнацький  кіноцентр
«Веснянка»  Дніпропетровської  обласної  ради»,  керівник  -  Голозубов  Олександр
Анатолійович;

Коваленко  Ангеліну,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  «Берегиня»
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  творчості  та  дозвілля  відділу  освіти
Покровської міської ради Донецької області», керівник - Жуйко Лілія Миколаївна;

Пилипенко  Маргариту,  вихованку  гуртка  «Анімація»  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  дитячо-
юнацький  кіноцентр  «Веснянка»  Дніпропетровської  обласної  ради»,  керівник  -
Голозубов Олександр Анатолійович;

Пономаренко  Поліну,  вихованку  гуртка  «Анімація»  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  дитячо-
юнацький  кіноцентр  «Веснянка»  Дніпропетровської  обласної  ради»,
керівник - Кольцова Світлана Михайлівна.

ІІІ місце 
Бондар Мирославу, вихованку гуртка «Анімація» комунального позашкільного

навчального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  дитячо-юнацький  кіноцентр
«Веснянка»  Дніпропетровської  обласної  ради»,  керівник  -  Голозубов  Олександр
Анатолійович;

Пронозу  Дар’ю,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  «Берегиня»
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  творчості  та  дозвілля  відділу  освіти
Покровської міської ради Донецької області», керівник - Жуйко Лілія Миколаївна.

Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»
(перша молодша вікова категорія)
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І місце 
Осташ  Тамілу,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  гуртка

декоративно-ужиткового  мистецтва  «РОДЗИНКА» дитячого  Центру  позашкільної
роботи  Корабельного  району  міста  Миколаєва,  керівник  -  Івашкіна  Анастасія
Миколаївна;

Панченко  Ольгу,  Старшову  Олену,  вихованок  «Зразкового  художнього
колективу»  гуртка  аплікації  соломкою  та  соломоплетіння  «Сонячне  сяйво»
обласного  Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,
керівник - Губська Наталя Михайлівна.

ІІ місце – не визначено
ІІІ місце – не визначено.

(Друга молодша вікова категорія)
І місце

Артеменко  Яну,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  гуртка
декоративно-ужиткового  мистецтва  «Маленька  майстриня»  Будинку  дитячої   та
юнацької  творчості  Заводського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -  Антонова
Галина Георгіївна;

Козакову  Анастасію,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  гуртка
декоративно-ужиткового  мистецтва  «Маленька  майстриня»  Будинку  дитячої   та
юнацької  творчості  Заводського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -  Антонова
Галина Георгіївна;

Носову  Марію,  вихованку  гуртка  народного  колективу  «Соняшник»
міста Дружківки Донецької області, керівник - Іваненко Вікторія Володимирівна.

ІІ місце
Попову  Анну,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  гуртка

декоративно-ужиткового  мистецтва  «Колаж»  обласного  Будинку  художньої
творчості Миколаївської обласної ради, керівник - Ігнатьєва Лариса Анатоліївна;

Рожкову  Софію,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  гуртка
декоративно-ужиткового  мистецтва  «Маленька  майстриня»  Будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Заводського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -  Антонова
Галина Георгіївна;

Шумського Владислава, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка
декоративно-ужиткового  мистецтва  «Колаж»  обласного  Будинку  художньої
творчості Миколаївської обласної ради, керівник - Ігнатьєва Лариса Анатоліївна.

ІІІ місце– не визначено
(Середня вікова категорія)

І місце
Бурлакову  Ксенію,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  гуртка

аплікації  соломкою  та  соломоплетіння  «Сонячне  сяйво»  обласного  Будинку
художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,  керівник  -  Губська  Наталя
Михайлівна;

Іванину  Карину,  вихованку  гуртка  «Акварелька»  Будинку  дитячої  творчості
Врадіївського району Миколаївської області, керівник - Лука Лариса Анатоліївна;

Федотова Богдана,  вихованця гуртка «Акварелька» Будинку дитячої  творчості
Врадіївського району Миколаївської області, керівник - Лука Лариса Анатоліївна.
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ІІ місце
Бойчук  Катерину,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  гуртка

декоративно-ужиткового  мистецтва  «РОДЗИНКА» дитячого  Центру  позашкільної
роботи   Корабельного  району  міста  Миколаєва,  керівник  -  Івашкіна  Анастасія
Миколаївна.

ІІІ місце – не визначено.
(Старша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Класичний вокал, солісти»

(молодша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Середня вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце 

М’ялик Валерію, ученицю Українківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
філії Мішково-Погорілівської ДМШ с. Українки Вітовського району Миколаївської
області, керівник - Колонтай-Дубова Катерина Рудольфівна.

ІІІ місце – не визначено.
(Старша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Народний вокал, солісти»

(перша молодша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Народний вокал, солісти»

(перша молодша вікова категорія)
І місце – не визначено

ІІ місце 
Бєлову Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» фольклорного

колективу «Барвінок» Палацу творчості учнів міста Миколаєва,  керівник - Квітка
Ірина Сергіївна;

Легушу  Поліну,  вихованку  народного  вокального  ансамблю  «Труля-ля-та»
комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва» міста Суми, керівник -
Сай Олена Василівна.

ІІІ місце 
Петрушенко  Оксану,  вихованку  вокально-естрадної  студії  «Джем»

позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
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Дружківської  міської  ради  Донецької  області,  керівник  -  Гайдук  Людмила
Геннадіївна.

(Друга молодша вікова категорія)
І місце 

Світюк  Ніколь,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  фольклорного
колективу «Барвінок» Палацу творчості учнів міста Миколаєва,  керівник - Квітка
Ірина Сергіївна.

ІІ місце – не визначено
ІІІ місце – не визначено.

(Середня вікова категорія)
І місце

Іваник  Карину,  вихованку  Зразкової  вокальної  студії  «Дзвіночок»  Центру
дитячої  та  юнацької   творчості  міста  Добропілля  Донецької  області,
керівник - Московцева Катерина  Валеріївна;

Мельник  Марію,  вихованку  народного  вокального  ансамблю  «Труля-ля-та»
комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва» міста Суми, керівник -
Сай Олена Василівна.

ІІ місце – не визначено
ІІІ місце 

Кречун  Вікторію,  ученицю  Лідіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Мостівської сільської ради Миколаївської області, керівник - Служенко Мілентина
Миколаївна.

(Старша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Естрадний вокал, ансамблі»

(дебют)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце
групу  «Беби-коктейль»  вокально-естрадної  студії  «Джем»  позашкільного

навчального  закладу  Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Дружківської  міської
ради Донецької області, керівник - Гайдук Людмила Геннадіївна.

Номінація «Естрадний вокал, солісти»
(дебют)

І місце – не визначено
ІІ місце 

Соловей  Мілану,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  театру
естрадної пісні «Злагода» Палацу творчості дітей та юнацтва міста Хмельницького,
керівник - Казімірова Олена Іванівна.

ІІІ місце
Мороз Мілану, вихованку вокального ансамблю «Надія» комунального закладу

«Донецький  Палац  молоді  «Юність»  міста  Бахмута  Донецької  області,
керівник - Мороз Ольга Миколаївна.
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Номінація«Естрадний вокал, ансамблі»
(перша молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце 

дует  у  складі:  Айвазян  Анна  та  Солощук  Софія,  вихованок  «Народного
художнього колективу» гуртка сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей
та  юнацтва  Інгульського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -  Табакар  Тетяна
Іванівна;

ансамбль «Народного художнього колективу» гуртка сольного співу «Престиж»
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району  міста  Миколаєва,
керівник - Табакар Тетяна Іванівна.

ІІІ місце 
підготовчу  групу  «Народного  художнього  колективу»  гуртка  сольного  співу

«Престиж»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району  міста
Миколаєва, керівник - Лаврова Антоніна Євгенівна;

дует  у  складі:  Катана  Ярослава  та  Легуша  Поліна,  вихованок  народного
вокального ансамблю «Труля-ля-та» комунального закладу «Сумський Палац дітей
та юнацтва» Сумської області, керівник - Сай Олена Василівна.

Номінаціїя «Естрадний вокал, солісти»
(перша молодша вікова категорія)

І місце 
Братащук  Анастасію,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  гуртка

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району
міста Миколаєва Миколаївської області, керівник - Табакар Тетяна Іванівна.

ІІ місце 
Белік  Поліну,  вихованку «Народного художнього колективу» гуртка  сольного

співу  «Престиж»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району
міста Миколаєва, керівник - Табакар Тетяна Іванівна;

Книш Марію, вихованку «Народного художнього колективу» студії естрадного
співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної
ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна;

Сєркова Влада, вихованця «Народного художнього колективу» гуртка сольного
співу  «Престиж»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району
міста Миколаєва,  керівник - Табакар Тетяна Іванівна;

Солощук Софію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка сольного
співу  «Престиж»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району
міста Миколаєва, керівник - Табакар Тетяна Іванівна.

ІІІ місце
Айвазян Анну, вихованку «Народного художнього колективу»  гуртка сольного

співу  «Престиж»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району
міста Миколаєва, керівник - Табакар Тетяна Іванівна;

Василенко Сніжану, вихованку вокально-естрадної студії «Джем» позашкільного
навчального  закладу  Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Дружківської  міської
ради Донецької області, керівник - Гайдук Людмила Геннадіївна;
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Катану  Ярославу,  вихованку  народного  вокального  ансамблю  «Труля-ля-та»
комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва» міста Суми, керівник -
Сай Олена Василівна;

Крупського Матвія, вихованця «Зразкового  художнього   колективу» вокального
ансамблю  «Любисточки»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Заводського
району міста Миколаєва, керівник - Панкова Олена Сергіївна;

Шафранюк  Єлизавету,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської
обласної ради,  керівник - Доленко Людмила Олександрівна.

Номінація «Естрадний вокал, ансамблі»
(друга молодша вікова категорія)

І місце 
ансамбль  «Народного  художнього  колективу»  студії  естрадного  співу

«Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради,
керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна.

ІІ місце
дует  у  складі:  Донченко  Вероніка  та  Маковеєнко  Вероніка,  вихованок

«Народного  художнього  колективу»  гуртка  сольного  співу  «Престиж»  Будинку
творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -
Табакар Тетяна Іванівна.

ІІІ місце
ансамбль  «Зразкового  художнього  колективу»  вокального  ансамблю

«Любисточки»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Заводського  району
міста Миколаєва, керівник - Панкова Олена Сергіївна;

народний вокальний ансамбль «Труля-ля-та» комунального закладу «Сумський
Палац дітей та юнацтва» Сумської області, керівник - Сай Олена Василівна.

Номінація «Естрадний вокал, солісти»
(друга молодша вікова категорія)

І місце
Гасимова Матвія, вихованця народного вокального ансамблю та студії естрадної

пісні  «Вернісаж»  позашкільного  навчального  закладу  Будинку  дитячої  творчості
міста Нетішина Хмельницької області;

Донченко  Вероніку,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  гуртка
сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району
міста Миколаєва;

Костирко  Софію,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  гуртка
сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району
міста Миколаєва;

Скорик  Владиславу,  вихованку  народної  студії  естрадного  вокалу  Lu-Stars
Миколаївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  №14 Миколаївської  міської
ради Миколаївської області, керівник - Сергіенко Людмила Василівна.

ІІ місце 
Бондар  Валерію,  учасницю  вокального  ансамблю  «Кришталевий  передзвін»

Доманівськиого  навчально-виховного  комплексу  «Доманівська  загальноосвітня
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школа  І-ІІІ  ступенів  №1  –  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Доманівської
селищної ради Миколаївської області;

Ковальову  Христину,  вихованку  вокально-естрадної  студії  «Джем»
позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Дружківської  міської  ради  Донецької  області,  керівник  -  Гайдук  Людмила
Геннадіївна;

Сметану   Валерію,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  вокальної
студії  «Дзвіночок»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  міста   Добропілля
Донецької області, керівник - Московцева Катерина Валеріївна;

Стефанішена  Максима,  вихованця  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного  співу  «Дивограй»  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна.

ІІІ місце 
Бєляєву Анастасію, ученицю навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 6 – дошкільний навчальний заклад» Краматорської міської
ради Донецької області, керівник - Кандиба Світлана Миколаївна;

Зелєву Анастасію, вихованку вокально-естрадної студії «Джем» позашкільного
навчального  закладу  Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Дружківської  міської
ради Донецької області, керівник - Гайдук Людмила Геннадіївна;

Мащенко  Анастасію,  ученицю  Миколаївської  загальноосвітньої  санаторної
школи-інтернату І-ІІІ ступенів №4 Миколаївської обласної ради, керівник - Вавілова
Ганна Валеріївна;

Мельник  Марію,  вихованку  народного  вокального  ансамблю  «Труля-ля-та»
комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва» міста Суми, керівник -
Сай Олена Василівна;

Олійник  Лілію,  вихованку  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Петеліна Ольга Костянтинівна;

Піскорську  Елізавету,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного  співу  «Дивограй»  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна;

Прокопчук  Ольгу,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного  співу  «Дивограй»  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна.

Номінація «Естрадний вокал, ансамблі»
(середня вікова категорія)

І місце 
квартет «Народного художнього колективу» студії  естрадного співу «Сузір’я»

обласного  Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,
керівник - Доленко Людмила Олександрівна;

ансамбль «Народного художнього колективу» студії естрадного співу «Сузір’я»
обласного  Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,
керівник - Доленко Людмила Олександрівна;

boys  band  «NS»  народного  вокального  ансамблю  та  студії  естрадної  пісні
«Вернісаж»  Будинку  дитячої  творчості   міста  Нетішина  Хмельницької  області,
керівник - Дьячина Ольга Сергіївна.
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ІІ місце
ансамбль «Народного художнього колективу» студії дитячої естрадної сучасної

пісні  «Вікторія»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  міста
Кропивницького Кіровоградської області, керівник - Гаваза Вікторія Степанівна.

ІІІ місце 
ансамбль  «Зразкового  художнього  колективу»  вокальної  студії  «Дзвіночок»

Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Добропілля  Донецької  області,
керівник - Московцева  Катерина  Валеріївна;

вокальний ансамбль «Зорецвіт» Доманівського навчально-виховного комплексу
«Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – Центр дитячої та юнацької
творчості» Доманівської селищної ради Миколаївської області, керівник - Служенко
Мілентина Миколаївна.

Номінація «Естрадний вокал, солісти»
(середня вікова категорія)

І місце
Буткалюк  Олену,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  вокального

ансамблю  «Любисточки»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Заводського
району міста Миколаєва, керівник - Панкова Олена Сергіївна;

Бушу Софію,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  гуртка  сольного
співу  «Престиж»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району
міста Миколаєва, керівник - Табакар Тетяна Іванівна;

Гончарук Поліну, вихованку народного вокального ансамблю та студії естрадної
пісні  «Вернісаж»  позашкільного  навчального  закладу  Будинку  дитячої  творчості
міста Нетішина Хмельницької області, керівник - Дьячина Ольга Сергіївна;

Горлова Єгора, вихованця народного вокального ансамблю та  студії естрадної
пісні  «Вернісаж»  позашкільного  навчального  закладу  Будинку  дитячої  творчості
міста Нетішина Хмельницької області, керівник - Дьячина Ольга Сергіївна;

Полудень Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу» студії дитячої
естрадної  сучасної  пісні  «Вікторія»  комунального  позашкільного  навчального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
міста  Кропивницького  Кіровоградської  області,  керівник  -  Гаваза  Вікторія
Степанівна.

ІІ місце
Кучерука  Владислава,  вихованця  народного  вокального  ансамблю  та  студії

естрадної  пісні  «Вернісаж»  позашкільного  навчального  закладу  Будинку  дитячої
творчості  міста  Нетішина  Хмельницької  області,  керівник  -  Дьячина  Ольга
Сергіївна;

Дарієнко  Олександру,  вихованку  колективу  естрадної  пісні  «Діти  світла»
Будинку  творчості  школярів  та  юнацтва  Братської  районної  ради  Миколаївської
області, керівник - Васильєва Лариса Сергіївна;

Кіладзе Майю, ученицю Мішково - Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  с. Харчатівки  Вітовського  району  Миколаївської  області,
керівник - Колєснікова Вікторія Вікторівна;
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Коломієць  Світлану,  вихованку  вокального  ансамблю  «Надія»  комунального
закладу  «Донецький  Палац  молоді  «Юність»  міста  Бахмута  Донецької  області,
керівник - Мороз Ольга Миколаївна;

Кротову  Ксенію,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської
обласної ради, керівник - Доленко Людмила Олександрівна;

Кулакевич Анастасію, ученицю закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
смт.  Цумань  Ківерцівського  району  Волинської  області,  керівник  -  Кулакевич
Тетяна Володимирівна;

Литвинову  Катерину,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного  співу  «Дивограй»  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна;

Літвінову Анастасію, вихованку народного вокального ансамблю «Труля-ля-та»
комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва» міста Суми, керівник -
Сай Олена Василівна;

Морозову  Аліну,  вихованку  вокального  ансамблю  «Надія»  комунального
закладу  «Донецький  Палац  молоді  «Юність»  міста  Бахмута  Донецької  області,
керівник - Мороз Ольга Миколаївна;

Покотилову  Євгенію,  ученицю  Українківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів,  філії  Мішково-Погорілівської  ДМШ  с.  Українки  Вітовського  району
Миколаївської області, керівник - Колонтай-Дубова Катерина Рудольфівна;

Яндолу  Каріну,  вихованку  народного  вокального  ансамблю  «Труля-ля-та»
комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва» міста Суми, керівник -
Сай Олена Василівна.

ІІІ місце
Дємєнт’єву  Каріну,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії

естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської
обласної ради, керівник - Доленко Людмила Олександрівна;

Козенятко  Крістіну,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу» вокальної
студії  «Дзвіночок»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
міста Добропілля Донецької області, керівник - Московцева Катерина Валеріївна; 

Нікітенко  Вікторію,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного  співу  «Дивограй»  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна;

Пєтухову  Євгенію,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  гуртка
сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району
міста Миколаєва, керівник - Табакар Тетяна Іванівна;

Пінчук  Дар’ю,  ученицю  Прибузької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с.  Українки  Галицинівської  сільської  ради  Вітовського  району  Миколаївської
області, керівник - Роман Альона Валентинівна.

Номінація «Естрадний вокал, ансамблі»
(старша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
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Номінація «Естрадний вокал, солісти»
(старша вікова категорія)

І місце
Сторожук  Ольгу,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії

естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської
обласної ради, керівник - Доленко Людмила Олександрівна.

ІІ місце
Мажару Ольгу, вихованку вокального ансамблю «Надія» комунального закладу

«Донецький  Палац  молоді  «Юність»  міста  Бахмута  Донецької  області,
керівник - Мороз Ольга Миколаївна.

ІІІ місце – не визначено
Номінація «Естрадний вокал, ансамблі»

(змішана вікова категорія)
І місце – не визначено

ІІ місце 
вокальний ансамбль «Надія» комунального закладу «Донецький Палац молоді

«Юність» міста Бахмута Донецької області, керівник - Мороз Ольга Миколаївна;
«Зразковий  художній  колектив»  вокальний  ансамбль  «Любисточки»  Будинку

дитячої  та  юнацької  творчості  Заводського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -
Панкова Олена Сергіївна.

ІІІ місце 
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, керівник - Служенко Мілентина Миколаївна).

Номінація «Хорові колективи»
(молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Середня вікова категорія)

І місце
хор  «Товариш»  Доманівського  навчально-виховного  комплексу  «Доманівська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – Центр дитячої  та юнацької творчості»
Доманівської селищної ради Миколаївської області, керівник - Служенко Мілентина
Миколаївна.

ІІ місце – не визначено
ІІІ місце – не визначено.

(Старша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Змішана вікова категорія)

І місце
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хор  «Товариш»  Доманівського  навчально-виховного  комплексу  «Доманівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – Центр дитячої  та юнацької творчості»
Доманівської селищної ради Миколаївської області, керівник - Служенко Мілентина
Миколаївна.

ІІ місце – не визначено
ІІІ місце – не визначено.

Номінація
«Народно-інструментальний жанр. Ансамблі народних інструментів»

І місце
вокально-інструментальний ансамбль «Маскарад» Центру позашкільної роботи

Вітовського району міста Миколаєва, керівник - Буряков Микола Іванович;
«Народний  художній  колектив»  капелу  бандуристів  «Україночка»  Палацу

творчості учнів м. Миколаєва, керівник - Усова Наталія Сергіївна.
ІІ місце 

ансамбль гітаристів дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району
міста Миколаєва, керівник - Бутенко Сергій Сергійович;

ансамбль сопілкарів Будинку творчості  дітей та юнацтва Інгульського району
міста Миколаєва, керівник - Ілечко Василь Дмитрович;

ІІІ місце
ансамбль  баяністів  «Веселі  музики»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва

Інгульського району міста Миколаєва, керівник - Борисов Сергій Володимирович.
Номінація «Народно-інструментальний жанр

Оркестри народних інструментів»
І місце

Народний  колектив  України  оркестр  народних  інструментів  «ОРІЯ»  Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Кропивницького  Кіровоградської  області,
керівник - Матрос Софія Володимирівна.

ІІ місце 
«Народний  художній  колектив»  оркестр  народних  інструментів  «Барвистий

передзвін»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Заводського  району
міста Миколаєва, керівник - Шевченко Юрій Андрійович;

«Зразковий  художній  колектив»  оркестр  народних  інструментів  «Дивоцвіт»
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Інгульського  району  міста  Миколаєва,
керівник - Сироєжко Ольга В’ячеславівна.

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Народно-інструментальний жанр. Солісти та малі форми»                                                                   

(перша молодша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце
Дудніка  Олександра,  вихованця  «Народного  художнього  колективу»  оркестру

народних  інструментів  «Барвистий  передзвін»  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Заводського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -  Шевченко  Юрій
Андрійович, концертмейстер - Слятіна Ірина Олександрівна;
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дует у складі: Ерінчак Євата, Ерінчак Уляна, вихованок «Народного художнього
колективу» оркестру народних інструментів «Барвистий передзвін» Будинку дитячої
та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва, керівник - Шевченко
Юрій Андрійович, концертмейстер - Слятіна Ірина Олександрівна.

(Друга молодша вікова категорія)
І місце – не визначено

ІІ місце 
тріо  у  складі:  Струшляк  Мілада,  Бистревська  Юлія  та  Немченко  Святослав,

вихованців  «Народного  художнього  колективу»  оркестру  народних  інструментів
«Барвистий передзвін» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району
міста Миколаєва, керівник - Шевченко Юрій Андрійович, концертмейстер - Слятіна
Ірина Олександрівна;

Чиненнікова  Дениса,  вихованця  «Народного  художнього  колективу»  оркестру
народних  інструментів  «Барвистий  передзвін»  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Заводського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -   Шевченко  Юрій
Андрійович, концертмейстер - Слятіна Ірина Олександрівна.

ІІІ місце – не визначено
(Середня вікова категорія)

І місце
Струшляка  Тимура,   вихованця  «Народного  художнього  колективу»  оркестру

народних  інструментів  «Барвистий  передзвін»  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Заводського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -  Шевченко  Юрій
Андрійович, концертмейстер - Слятіна Ірина Олександрівна.

ІІ місце 
Крамаренко Крістіну,  вихованку «Народного художнього колективу» оркестру

народних  інструментів  «Барвистий  передзвін»  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Заводського  району  міста  Миколаєва,  керівник  -  Шевченко  Юрій
Андрійович, концертмейстер - Слятіна Ірина Олександрівна.

ІІІ місце – не визначено
Номінація «Театральне мистецтво»

І місце
гурток  театрального  мистецтва  «Stars»  Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва

міста Хмельницького, керівник - Топольницька Надія Миколаївна;
«Народний  художній  колектив»  шоу-театр  молодіжного  клубу  «Імідж»

комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Кіровоградський  обласний
центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  міста  Кропивницького  Кіровоградської
області,  керівник  -  Долгополова  Наталія  Костянтинівна,  клас  акторської
майстерності - Круніч Юлія Олегівна.

ІІ місце
гурток  культури  мови  та  спілкування  «Дивограй»  Палацу  творчості  дітей  та

юнацтва міста Хмельницького, керівник - Філіпчук Любов Іванівна.
ІІІ місце

театр казки «Казкове розмаїття» «Зразкового художнього колективу» творчого
об’єднання «Театр»  Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Баштанської  міської
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ради  Баштанського  району  Миколаївської  області,  керівник  -  Покидько  Наталія
Петрівна;

театральний гурток «Мрія» Будинку творчості школярів та юнацтва Братського
району Миколаївської області, керівник - Бешлеул Людмила Миколаївна.

Номінація «Літературна творчість. Читці-декламатори»
(дебют)

І місце – не визначено
ІІ місце

Соловей Мілану, вихованку гуртка культури мови та спілкування «Дивограй»
Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва  міста  Хмельницького,  керівник  -  Філіпчук
Любов Іванівна.

ІІІ місце – не визначено.
(Перша молодша вікова категорія)

І місце 
Войцеховську  Мадіну,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  театру

«Мрія»  Палацу  творчості  учнів  міста  Миколаєва,  керівник  -  Олійник  Марія
Олександрівна.

ІІ місце
Дружиніну Сніжану, вихованку театрального гуртка «Бенефіс» дитячого Центру

позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, керівник - Зацеркляна
Ольга Андріївна;

Климчука Богдана, вихованця театрального гуртка «Бенефіс» дитячого Центру
позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, керівник - Зацеркляна
Ольга Андріївна.

ІІІ місце
Литвиненко Софію, вихованку театрального гуртка «Бенефіс» дитячого Центру

позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, керівник - Зацеркляна
Ольга Андріївна;

Тарасюк  Марію,  вихованку  театрального  гуртка  «Бенефіс»  дитячого  Центру
позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, керівник - Зацеркляна
Ольга Андріївна.

(Друга молодша вікова категорія)
І місце

Гаврилюка  Арсенія,  учня  Миколаївського  муніципального  колегіуму
ім.  В.  Д.  Чайки  Миколаївської  міської  ради  Миколаївської  області,
учитель -  Гаврилюк Олена Юріївна. 

ІІ місце
Кєма  Віталія,  вихованця  творчого  об’єднання  (гуртка)  «Клуб  юних

кореспондентів»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Кременчуцький  міський  Будинок  дитячої  та   юнацької  творчості»
міста Кременчука Полтавської області, керівник - Міхасьова Тетяна Тимофіївна;

Скрипку  Антона,  вихованця  «Зразкового  художнього  колективу»  творчого
об’єднання  «Театр»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Баштанської  міської
ради  Баштанського  району  Миколаївської  області,  керівник  -  Покидько  Наталія
Петрівна.  
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ІІІ місце – не визначено
(Середня вікова категорія)

І місце 
Баландюка Андрія, вихованця гуртка театрального мистецтва «STARS» Палацу

творчості  дітей та юнацтва міста Хмельницького, керівник - Топольницька Надія
Миколаївна; 

Балдука Андрія, вихованця «Народного художнього колективу» театру «Мрія»
Палацу творчості учнів міста Миколаєва, керівник - Олійник Марія Олександрівна;

Сергєєва  Єгора,  вихованця  «Народного  художнього  колективу»  шоу-театру
молодіжного  клубу  «Імідж»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
міста  Кропивницького  Кіровоградської  області,  керівник  -  Долгополова  Наталія
Костянтинівна, клас сценічної мови - Ставріаніді - Стогодюк Вікторія Іллівна.

ІІ місце
Куденко  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Пародиз»   комунального  закладу

«Билбасівський  опорний  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»
Слов’янської районної ради Донецької області, керівник - Ридош Олена Віталіївна;

Токарєву Катерину, вихованку «Народного художнього колективу» шоу-театру
молодіжного  клубу  «Імідж»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
міста  Кропивницького  Кіровоградської  області,  керівник  -  Долгополова  Наталія
Костянтинівна, клас сценічної мови - Ставріаніді-Стогодюк Вікторія Іллівна.

ІІІ місце
Галко Катерину, вихованку гуртка культури мови  та спілкування «Дивограй»

Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва  міста  Хмельницького,  керівник  -  Філіпчук
Любов Іванівна;

Григорьєву Поліну, вихованку «Народного художнього колективу» шоу-театру
молодіжного  клубу  «Імідж»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
міста  Кропивницького  Кіровоградської  області,  керівник  -  Долгополова  Наталія
Костянтинівна, клас сценічної мови - Ставріаніді-Стогодюк Вікторія Іллівна;

Коноплянка Артема, вихованця «Народного художнього колективу» шоу-театру
молодіжного  клубу  «Імідж»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
міста  Кропивницького  Кіровоградської  області,  керівник  -  Долгополова  Наталія
Костянтинівна, клас сценічної мови - Ставріаніді-Стогодюк Вікторія Іллівна; 

Мацеху Марину,  вихованку гуртка культури мови та спілкування «Дивограй»
Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва  міста  Хмельницького,  керівник  -  Філіпчук
Любов Іванівна;

Сисак Анастасію, вихованку гуртка культури мови та спілкування «Дивограй»
Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва  міста  Хмельницького,  керівник  -  Філіпчук
Любов Іванівна. 

(Старша вікова категорія)
І місце – не визначено

ІІ місце 
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Брілліанта  Валентина,  вихованця  «Народного  художнього  колективу»  театру
«Мрія»  Палацу  творчості  учнів  міста  Миколаєва,  керівник  -  Олійник  Марія
Олександрівна.

ІІІ місце – не визначено.
Номінація «Літературна творчість. Авторська поезія»

(перша молодша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Друга молодша вікова категорія)

І місце – не визначено
ІІ місце– не визначено

ІІІ місце – не визначено.
(Середня вікова категорія)

І місце 
Галко Катерину,  вихованку гуртка  культури мови та  спілкування «Дивограй»

Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва  міста  Хмельницького,  керівник  -  Філіпчук
Любов Іванівна.

ІІ місце – не визначено
ІІІ місце – не визначено.

(Старша вікова категорія)
І місце – не визначено
ІІ місце – не визначено

ІІІ місце – не визначено.
2.  Нагородити  грамотами Всеукраїнського  фестивалю  дитячої  художньої

творчості «Єдина родина»:
Богатира Богдана, вихованця театру - студії «4-й поверх» комунального закладу

«Донецький  Палац  молоді  «Юність»  міста  Костянтинівки  Донецької  області,
керівник - Моць Микола Миколайович;

Горобець Вікторію, вихованки театру-студії «4-й поверх» комунального закладу
«Донецький  Палац  молоді  «Юність»  міста  Костянтинівки  Донецької  області,
керівник - Моць Микола Миколайович;

Грибову  Анастасію,  вихованку  гуртка  організаторів  дозвілля  «Браво»
Миколаївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  №48 Миколаївської  міської
ради Миколаївської області, керівник - Климчук Ірина Володимирівна;

дует  у  складі:  Євчина  Камелія  та  Гараджій  Ірина,  вихованок  Лідіївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Мостівської  сільської  ради  Миколаївської
області, керівник - Служенко Мілентина Миколаївна;

Карпенко Анастасію, вихованку народного вокального ансамблю «Труля-ля-та»
комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва» міста Суми Сумської
області, керівник - Сай Олена Василівна;

Ковальського  Ярослава,  вихованця  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного  співу  «Дивограй»  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна;
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Коган  Вероніку,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської
обласної ради, керівник - Доленко Людмила Олександрівна;

Корчинського Ярослава, учня Лідіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Мостівської сільської ради Миколаївської області, керівник - Служенко Мілентина
Миколаївна;

Костенко Поліну, вихованку вокально-естрадної  студії  «Джем» позашкільного
навчального  закладу  Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Дружківської  міської
ради Донецької області, керівник - Гайдук Людмила Геннадіївна;

Ларичкину  Дар’ю,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного  співу  «Дивограй»  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна;

Личенкову  Олександру,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»
вокальної  студії  «Дзвіночок»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
міста Добропілля Донецької області, керівник - Московцева Катерина Валеріївна;

дует  у  складі:  Логвіненко  Андрій  та  Пісоцький  Тимур,  вихованців  гуртка
«Культура мови та спілкування» Будинку творчості школярів та юнацтва Братського
району Миколаївської області, керівник - Бешлеул Людмила Миколаївна;

Лягушу  Марію,  вихованку  студії  ведучих  «Престиж»  Центру  дитячої  та
юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, керівник - Цецхладзе Лілі
Романівна;

Макогон  Дар`ю,  вихованку  вокально-естрадної  студії  «Джем»  позашкільного
навчального  закладу  Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Дружківської  міської
ради Донецької області, керівник - Гайдук Людмила Геннадіївна;

Мелешко  Єлизавету,  вихованку  театру-студії  «4-й  поверх»  комунального
закладу  «Донецький  Палац  молоді  «Юність»  міста  Костянтинівки  Донецької
області, керівник - Моць Микола Миколайович;

дует у складі: Павленко Антон та Павленко Таїсія, вихованців  гуртка «Культура
мови та спілкування» Будинку творчості  школярів та юнацтва Братського району
Миколаївської області, керівник - Бешлеул Людмила Миколаївна;

 Прокопчук  Юлію,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного  співу  «Дивограй»  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна;

Ралдугіна  Сергія,  вихованця  «Зразкового  художнього  колективу»  творчого
об’єднання  «Театр»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Баштанської  міської
ради  Баштанського  району  Миколаївської  області,  керівник  -  Покидько  Наталія
Петрівна;

Тарнавську  Ульяну,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  гуртка
«Вишиванка»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Снігурівського  району
Миколаївської області, керівник - Бойченко Інна Зиновіївна;

Ткаченко  Єлизавету,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської
обласної ради, керівник - Доленко Людмила Олександрівна;
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Толстоп’ятенко Єлизавету,  вихованку гуртка «Культура мови та спілкування»
Будинку  дитячої  творчості  Доманівського  району  Миколаївської  області,
керівник - Дудко Наталія Кирилівна;

Федорову  Дарину,  вихованку  «Народного  художнього  колективу»  студії
естрадного  співу  «Дивограй»  обласного  Будинку  художньої  творчості
Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна;

Хоруженко Тетяну,  вихованку  народного вокального ансамблю «Труля-ля-та»
комунального  закладу  «Сумський  Палац  дітей  та  юнацтва»  міста  Суми,
керівник - Сай Олена Василівна;

Щербак Поліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» вокальної студії
«Дзвіночок»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Добропілля  Донецької
області, керівник - Московцева Катерина Валеріївна;

Якименко  Варвару,  вихованку  «Зразкового  художнього  колективу»  вокальної
студії  «Дзвіночок»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Добропілля
Донецької області, керівник - Московцева Катерина Валеріївна;

«Зразковий  художній  колектив»  хореографічний  колектив  «Адреналін»
обласного Будинку художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,  керівник -
Зубовська Олена Борисівна;

театральний  колектив  «Арт  –  студія  228»  Першої  української  гімназії
імені  М.  М.  Аркаса  Миколаївської  міської  ради  Миколаївської  області,
керівник -  Чернозуб Євген Євгенійович;

групу «Ромашки» вокально-естрадної студії «Джем» позашкільного навчального
закладу Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької
області, керівник - Гайдук Людмила Геннадіївна;

групу  «Цукерочки»  вокально-естрадної  студії  «Джем»  позашкільного
навчального  закладу  Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Дружківської  міської
ради Донецької області, керівник - Гайдук Людмила Геннадіївна;

ансамбль  «Зразкового   художнього  колективу»  вокальної  студії  «Дзвіночок»
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Добропілля  Донецької  області,
керівник - Московцева  Катерина  Валеріївна;

творче  об’єднання  «Клуб юних кореспондентів»  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Кременчуцький  міський  Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості»  міста  Кременчука  Полтавської  області,  керівник  -  Міхасьова  Тетяна
Тимофіївна;

театральний гурток «Лілея» Очаківської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№4 Очаківської міської ради Миколаївської області, керівник - Хорошева Марина
Олександрівна;

хореографічний  колектив  «Мрія»  Очаківської  загальноосвітньої  школи  I-III
ступенів № 2 імені П. П. Шмідта Очаківської міської ради Миколаївської області,
керівник - Скрипка Юлія Олександрівна;

ансамбль «Народного художнього колективу» студії естрадного співу «Сузір’я»
обласного  Будинку  художньої  творчості  Миколаївської  обласної  ради,
керівник -  Доленко Людмила Олександрівна;

колектив  бального  танцю  «Талісман»  Казанківського  району  Миколаївської
області, керівник - Нагіна Сніжана Михайлівна;
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шоу-групу  «Джем»  вокально-естрадної  студії  «Джем»  позашкільного
навчального  закладу  Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Дружківської  міської
ради Донецької області, керівник - Гайдук Людмила Геннадіївна.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи О. В.Педоренко. 

Директор                                                                                                      Г. А. Шкура

 


