
 
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

12. 01. 2020                                          м. Київ            № 01 - 05 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю  

мистецтв «Різдвяні канікули» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28. 11. 2019 

року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)», з 10 до 12 січня 2020 року у місті 

Львові Українським державним центром позашкільної освіти спільно з 

Центром творчості дітей та юнацтва Галичини було проведено Всеукраїнський 

фестиваль мистецтв «Різдвяні канікули». 

Участь у конкурсі взяли 1300 учасників (162 творчих колективи та окремих 

виконавців) з чотирнадцяти регіонів України, а саме: Волинської, Донецької, 

Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Івано - Франківської, Київської, 

Кіровоградської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, 

Хмельницької, Чернігівської та міста Києва.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського фестивалю мистецтв 

«Різдвяні канікули» 

Номінація «Сучасна естрадна хореографія»  

І вікова категорія 

І місце 

Народний ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області,                                 

керівник - І. Грицевич; 
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Художній народний колектив сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Дружківки Донецької області,                               

керівник - Н. Сімагіна; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка» Білозерського 

освітньо - культурного центру Добропільської міської ради міста Білозерське 

Донецької області, керівник - О. Голік; 

студію сучасного танцю «Флеш» Позашкільного навчального закладу 

Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області,                                      

керівник - О. Маркова; 

спортивно - танцювальний клуб «Відлуння» середньої загальноосвітньої 

школи № 96 міста Львова, керівники - О. Плахотнюк, тренер - О. Єсіпова. 

III місце 

хореографічний гурток «Самоцвіти» Старокостянтинівського міського 

Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області,                             

керівник - О. Сукач; 

хореографічний колектив «Фантазія» комунального закладу Центру 

творчості дітей та юнацтва селища міського типу Більмак Запорізької області, 

керівник - О. Федотова. 

II вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» сучасного танцю «Візаві» позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області, керівник - Н. Беззуба; 

Художній народний колектив сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Дружківки Донецької області,                              

керівник - Н. Сімагіна; 

Зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» позашкільного навчального 

закладу Будинку дитячої та юнацької творчості міста Нетішина Хмельницької 

області, керівник - Л. Грищук; 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Альянс» 

Будинку дитячої творчості міста Славути Хмельницької області,                                 

керівник - А. Терентьєва; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок» Личаківського 

 Будинку дитячої та юнацької творчості міста Львова, керівник - Н. Радомська; 

Народний ансамбль сучасного танцю «Тайм - аут» Центру творчості дітей 

та юнацтва Галичини міста Львова, керівник - С. Агапов, О. Агапова; 

Зразковий хореографічний колектив «Ценат» міста Львова,                         

керівники - Т. Холов, В. Холов; 

cпортивно - танцювальний клуб «Тріумф» ліцея № 45 міста Львова, 

керівник - Л. Єфімова; 

зразковий дитячий театр танцю «Левеня» 58 - го Будинку офіцерів                 

міста Львова, керівник - Н. Бондарчук, репетитори - І. Стечкевич, Р. Гасяк,                    

Ю. Живетягін. 

II місце 
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«Народний художній колектив» хореографічну студію «Весняночка» 

Позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької 

творчості» міста Запоріжжя, керівник - Н. Воронцова,                                        

педагоги - К. Тарасенкова, Х. Ігнатьєва - Хрипко, О. Черномазов. 

III місце 

Зразковий хореографічний колектив «Фламінго» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької області,                   

керівник - Г. Химич; 

танцювальний колектив «Fresh» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Красилівської міської ради Хмельницької області, керівник - М. Якимлюк; 

хореографічний ансамбль «Натхнення» Костопільського Будинку школярів 

та юнацтва Рівненської області, керівник - І. Ясенчук. 

III вікова категорія 

I місце 

Зразковий танцювальний колектив «Шарм» Будинку творчості дітей та 

юнацтва міста Остер Чернігівської області, керівник - Ю. Коновал; 

Художній народний колектив сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Дружківки Донецької області,                              

керівник - Н. Сімагіна; 

Зразковий ансамбль бального танцю «Шарм» позашкільного навчального 

закладу Будинку дитячої та юнацької творчості міста Нетішина Хмельницької 

області, керівник - Л. Грищук; 

студію сучасного танцю «Флеш» позашкільного навчального закладу 

Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області,                   

керівник - О. Маркова; 

театр танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини               

міста Львова, керівник - О. Плахотнюк, тренер - О. Єсіпова; 

Народний ансамбль сучасного танцю «Тайм - аут» Центру творчості дітей 

та юнацтва Галичини міста Львова, керівники - С. Агапов, О. Агапова; 

спортивно - танцювальний клуб «Тріумф» ліцея № 45 міста Львова, 

керівник - Л. Єфімова; 

старшу групу студії танцювальної ритміки грома́дської організа́ції 

«ПІДКОВАарт» міста Яворів Львівської області, керівник - О. Ванько;  

театр танцю «Ескада» 58 - го Будинку офіцерів міста Львова,                     

керівник - Н. Бондарчук, репетитори - І. Стечкевич, Р. Гасяк, Ю. Живетягін. 

II місце 

танцювальний колектив «Fresh» Будинку творчості дітей та юнацтва   

Красилівської міської ради Хмельницької області, керівник - М. Якимлюк; 

Зразковий хореографічний колектив «Фламінго» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької області - Г. Химич; 

Художній народний колектив сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Дружківки Донецької області,                              

керівник - Н. Сімагіна; 
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«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Альянс» 

Будинку дитячої творчості міста Славути Хмельницької області,                               

керівник - А. Терентьєва. 

Номінація «Народно - стилізована хореографія» 

I вікова категорія 

I місце 

Народний вокально - хореографічний ансамбль «Викрутасики» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, керівник - Л. Сологуб. 

II місце 

зразковий аматорський танцювальний колектив «Флекс» Нововолинського 

міського Палацу культури Волинської області, керівник - О. Галичук. 

II вікова категорія 

I місце 

Народний хореографічний колектив «Опільчанка» Рогатинської районної 

школи естетичного виховання учнів Івано - Франківської області,                           

керівник - Л. Горинь; 

ансамбль народного танцю «Подоляночка» середньої загальноосвітньої 

школи № 77 міста Львова, керівник - Н. Ольшанська; 

танцювальний ансамбль «Галицьке мереживо» громадське  об'єднання 

«Разом» міста Львова, керівник - Г. Курганська. 

II місце 

хореографічний гурток «Самоцвіти» Старокостянтинівського міського  

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області,                               

керівник - О. Сукач. 

ІІІ вікова категорія 

I місце 

Зразковий хореографічний ансамбль «Арабеск» Будинку дітей та юнацтва 

міста Ніжина Чернігівської області, керівник - О. Лисиця. 

II місце 

Зразковий художній танцювальний гурт «Арабеск» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області,                               

керівник - О. Буєва. 

Змішана вікова категорія 

II місце 

зразковий аматорський танцювальний колектив «Флекс» Нововолинського 

міського Палацу культури Волинської області, керівник - О. Галичук. 

Номінація «Бальна хореографія»  

І вікова категорія  

ІІІ місце 

«Народний художній колектив» бальних танців «Грація» Будинку дитячої 

та юнацької творчості міста Коломиї Іва́но - Франківської о́бласті,                       

керівник - У. Почемсана. 

ІІ вікова категорія 

II місце 
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гурток бального танцю «Богус» Центру дитячої та юнацької творчості                

міста Нововолинська Волинської області, керівник - А. Грицевич. 

ІІІ вікова категорія 

I місце 

народний ансамбль бального танцю «Оксамит» Народного дому ім. Івана 

Франка міста Дрогобича Львівської області - Л. Калічак; 

ІІІ місце 

«Народний художній колектив» бальних танців «Грація» Будинку дитячої 

та юнацької творчості міста Коломиї Іва́но - Франківської о́бласті,                       

керівник - У. Почемсана. 

Номінація «Народна хореографія» 

ІІ вікова категорія 

I місце 

ансамбль народного танцю «Сузір’я» ліцею «Гроно» міста Львова,              

керівник - В. Лемець; 

Зразковий ансамбль народного танцю «Роси світанку» середньої 

загальноосвітньої школи № 84 міста Львова, керівник - Ю. Бугрин. 

ІІІ вікова категорія 

I місце 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Ровесники» 

Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, керівники - Н. Масляк, О. Миронова; 

хореографічну студію «Оксамит» Народного дому м. Рава - Руська 

Львівської області, керівник - О. Вішка; 

Зразковий ансамбль народного танцю «Веселкові коралі» загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 82 міста Львова, керівник - Н. Гарбуз; 

Народний вокально - хореографічний ансамбль «Викрутасики» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, керівник - Л. Сологуб, 

балетмейстери - О. Крутник, Д. Бендовська; 

театр танцю «Ескада» 58 - го Будинку офіцерів міста Львова,                            

керівник - Н. Бондарчук, репетитори - І. Стечкевич, Р. Гасяк, Ю. Живетягін. 

ІІІ місце 

«Народний художній колектив» хореографічну студію «Весняночка» 

позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої та юнацької 

творчості» міста Запоріжжя, керівник - Н. Воронцова,                                  

педагоги - К. Тарасенкова, Х. Ігнатьєва - Хрипко, О. Черномазов. 

Номінація «Класична хореографія» 

І вікова категорія 

ІІ місце 

Художній народний колектив сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої 

та юнацької творчості міста Дружківки Донецької області,                              

керівник - Н. Сімагіна. 

ІІ вікова категорія 

І місце 
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«Народний художній колектив» України балетну студію «Престиж» 

комунального закладу Сумської обласної ради - обласного Центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,                                     

керівник - І. Шабельська. 

Змішана вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» України балетну студію «Престиж» 

комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник - І. Шабельська. 

Номінація «Хореографія. Малі форми (соло, дует, тріо)» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце 

дует у складі: С. Жаріков, А. Головльова, вихованців Художнього 

народного колективу сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Дружківки Донецької області, керівник - Н. Сімагіна; 

Брицьку Ніну, вихованку хореографічного колективу «Фантазія» 

комунального закладу Центру творчості дітей та юнацтва селища міського типу 

Більмак Запорізької області, керівник - О. Федотова; 

Поляка Євгена, вихованця балетної студії «Престиж» Народного 

художнього колективу України Сумського обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник - І. Шабельська; 

Анну Семигук, вихованку балетної студії «Престиж» Народного 

художнього колективу України Сумського обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник - І. Шабельська. 

ІІІ місце 

Гусєву Енні, вихованку балетної студії «Престиж» Народного художнього 

колективу України Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи 

з талановитою молоддю, керівник - І. Шабельська. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Петухову Олександру, вихованку Художнього народного колективу 

сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Дружківки Донецької області, керівник - Н. Сімагіна; 

Василюк Інну, вихованку «Народного художнього колективу» 

хореографічного ансамблю «Альянс» Будинку дитячої творчості міста Славути 

Хмельницької області, керівник - А. Терентьєва. 

ІІ місце 

Жарікова Сергія, вихованця Художнього народного колективу сучасного 

танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької творчості міста Дружківки 

Донецької області, керівник - Н. Сімагіна; 

тріо у складі: С. Жаріков, О. Петухова, А. Бібро, вихованців Художнього 

народного колективу сучасного танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Дружківки Донецької області, керівник - Н. Сімагіна; 
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тріо народного художнього колективу сучасного танцю «Браво» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Дружківки Донецької області,                   

керівник - Т. Петрова. 

ІІІ місце 

Мехтієву Карину, вихованку балетної студії «Престиж» Народного 

художнього колективу України Сумського обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник - І. Шабельська. 

Номінація «Гімнастика та циркові колективи» 

І місце 

дует у складі: Ковальчук Крістіна та Мирончук Мілана, вихованок Зразкової 

циркової студії «Каскад» Костопільського будинку школярів та юнацтва 

Рівненської області, керівник - Л. Грицюк; 

Мирончук Мілану, вихованку Зразкової циркової студії «Каскад» 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської області,                

керівник - Л. Грицюк; 

Веденєєвау Соломію, вихованку Зразкової циркової студії «Каскад» 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської області,                  

керівник - Л. Грицюк; 

Полюхович Олександру, вихованку Зразкової циркової студії «Каскад» 

Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської області,                 

керівник - Л. Грицюк; 

дует у складі: Прохор Вікторія та Прохор Лілія, вихованок Зразкової 

циркової студії «Каскад» Костопільського будинку школярів та юнацтва 

Рівненської області, керівник - Л. Грицюк; 

дует у складі: Драпчинська Вікторія та Петрина Олександра, вихованок 

Зразкової циркової студії «Каскад» Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Рівненської області, керівник - Л. Грицюк; 

Зразкову циркову студію «Каскад» Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Рівненської області, керівник - Л. Грицюк;  

дует у складі: Шпілевська Анна та Шпілевська Яна, вихованок Зразкової 

циркової студії «Каскад» Костопільського будинку школярів та юнацтва 

Рівненської області, керівник - Л. Грицюк; 

тріо у складі: Прохор Лілія, Прохор Вікторія, Стасюк Ярослав, вихованців  

Зразкової циркової студії «Каскад» Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Рівненської області, керівник - Л. Грицюк. 

ІІІ місце 

Зразковий хореографічний колектив «Фламінго» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Волочиської міської ради Хмельницької області,                

керівник - Г. Химич. 

Номінація «Фольклорні колективи» 

І вікова категорія 

І місце 

гурток «Народна творчість» Пустомитівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, керівник - О. Павлюх. 



8 

 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Народний театр пісні «Криниченька» позашкільного навчального закладу   

Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області,                                     

керівник - В. Темна; 

гурт «ВЕРТЕП» опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Перемишлянська загальноосвітня школа - гімназія І - ІІІ ступенів» Львівської 

області, керівник - Г. Гнатяк.  

ІІ місце 

гурт «Веретенце» комунального закладу «Опорний заклад «Поромівський 

ліцей» Поромівської об'єднаної територіальної громади Волинської області 

керівник - С. Калюга.  

ІІІ - ІV вікова категорія 

І місце 

Народну студію естрадно - народного співу «Перлина»                                 

Києво - Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» 

Київської області, керівник - О. Нурищенко; 

«Зразковий художній колектив» фольклорного співу «Вінець» Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова міста Бердичева Житомирської області, 

керівник - Л. Куліченко; 

Зразковий вокальний ансамбль «Паросток» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Нововолинська Волинської області, керівник - Н. Сидоренко; 

фольклорно - етнографічну студію «Світлиця» Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини міста Львова, керівник - Л. Андрухів. 

ІІ місце 

молодіжний клуб «Модерн» комунального закладу «Високопільський Центр 

дитячої та юнацької творчості» Високопільської об'єднаної територіальної 

громади Херсонської області, керівник - Т. Чередніченко; 

фольклорний колектив «Зоряниця» Рогатинської районної школи 

естетичного виховання учнів Івано - Франківської області,                                

керівники - С. Луцак, Л. Горинь, Н. Грицишин, Р. Сметана; 

фольклорний ансамбль «Джерела» Закарпатського обласного Палацу 

дитячої та юнацької творчості «Падіюн» міста Ужгорода Закарпатської області, 

керівник - Т. Кравчук, педагоги - І. Білоус, В. Надь,                                     

акомпаніатор - В. Короленко. 

Номінація «Естрадний вокал» (ансамблі) 

І вікова категорія 

І місце 

Зразковий дитячий ансамбль «Перлинка» музичної школи №1                        

ім. П. І. Чайковського міста Ужгорода Закарпатської області,                           

керівник - М. Мудранинець. 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» «Перлинки Поділля» Палацу творчості 

дітей та юнацтва міста Хмельницького, керівник - Д. Ремська. 
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ІІІ місце 

вокальний ансамбль «Джерельце» Рогатинської районної школи 

естетичного виховання учнів Івано - Франківської області, керівник - С. Луцак. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Народний вокальний ансамбль «Вернісаж» позашкільного навчального 

закладу Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області, 

керівник - О. Дьячина; 

Народний камерний хор «Жайвір» Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини міста Львова, керівник - О. Соловій; 

вокально - інструментальний ансамбль «Дзвіночки» авторської творчої 

студії Марії Гев села Гірське Миколаївського району Львівської області, 

керівник - М. Гев; 

«Народний художній колектив» музичної студії «Джерело» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, керівник - Н. Савко. 

ІІ місце 

вокальний ансамбль «Кольорові сни» Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Рівненської області, керівник - І. Салончик. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Народний вокальний ансамбль «Вернісаж» позашкільного навчального 

закладу Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області, 

керівник - О. Дьячина; 

«Народний художній колектив» «Перлинки Поділля» Палацу творчості 

дітей та юнацтва міста Хмельницького, керівник - Д. Ремська; 

Народний театр пісні «Криниченька» комунального позашкільного 

навчального закладу Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької 

області, керівник - В. Темна; 

вокальний ансамбль «Карпатське джерельце» Будинку дитячої та юнацької 

творчості міста Коломиї Івано - Франківської області, керівник - Л. Кирничук; 

вокальний ансамбль «Вишиванка» Львівської дитячої школи                 

мистецтв № 9, керівник - Ю. Цвьок, концертмейстер - М. Іванечко; 

Народний дитячо - юнацький камерний хор «Жайвір» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини міста Львова, керівник - Н. Козяр. 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» Студія естрадного співу «Дивограй» 

обласного Будинку художньої творчості міста Миколаєва,                                

керівник - Л. Шепелевич; 

Зразковий дитячий ансамбль «Перлинка» музичної школи № 1                             

ім. П. І. Чайковського міста Ужгорода Закарпатської області,                                 

керівник - М. Мудранинець. 

Змішана вікова категорія 

І місце 
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вокальний ансамбль «Вишиванка» середньої загальноосвітньої школи                   

№ 100 міста Львова, керівник - Л. Попів. 

ІІ місце 

Зразковий вокальний ансамбль «Паросток» Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Нововолинська Волинської області, керівник - Н. Сидоренко. 

Номінація «Соло (естрадний вокал)»  

І вікова категорія 

І місце 

Боярин Ангеліну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Нововолинська Волинської області, керівник - С. Бортнічук; 

Грищука Дениса, вихованця зразкового гуртка вокально - естрадного співу 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - І. Кравчук; 

Гриценка Андрія, вихованця Палацу дитячої та юнацької творчості               

міста Дрогобича Львівської області, керівник - Н. Антоник; 

Соломію Тетерук, вихованку середньої школи № 78 міста Львова,                    

керівник - Г. Демкович; 

Закалу Анну, вихованку дитячої музичної школи міста Рава - Руська 

Львівської області, керівник - О. Гнідець;  

Грицак Валентину, дитячої музичної школи міста Рава - Руська Львівської 

області, керівник - О. Кунтій; 

Книш Аліну, вихованку опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Перемишлянська ЗОШ - гімназія І - ІІІ ст.» міста Перемишляни Львівської 

області, керівник - М. Андрусишин.  

ІІ місце 

Здрок Анну, вихованку зразкового гуртка вокально - естрадного співу 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - І. Кравчук; 

Зубкович Дарину, вихованку зразкового гуртка вокально - естрадного співу 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - І. Кравчук; 

Дзеру Катерину, вихованку Рогатинської районної школи естетичного 

виховання учнів Івано - Франківської області, керівник - С. Луцак. 

ІІІ місце 

Сушкову Анну, вихованку зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - Н. Сидоренко. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Спічак Віталіну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості                  

міста Нововолинська Волинської області, керівник - С. Бортнічук; 

Шевчук Христину, вихованку державної дитячої школи мистецтв № 10 

міста Львова, керівник - Л. Андрухів; 
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Щирбу Юлію, вихованку Гусаківського навчально - виховного комплексу 

Шегинівської об'єднаної територіальної громади Львівської області,               

керівник - Ю. Татусько; 

Дзюньку Злату, вихованку дитячої музичної школи м. Рава - Руська 

Львівської області, керівник - О. Заремська; 

Стеців Оксану, вихованку авторської творчої студії Марії Гев «Дзвіночки» 

села Гірське Миколаївського району Львівської області, керівник - М. Гев; 

Сидор Вероніку, вихованку авторської творчої студії Марії Гев «Дзвіночки» 

села Гірське Миколаївського району Львівської області, керівник - М. Гев; 

Горячу Вікторію, вихованку дитячої музичної школи м. Рава - Руська 

Львівської області, керівник - О. Заремська; 

Гнатяка Андрія, вихованця опорного загальноосвітнього навчального 

закладу «Перемишлянська загальноосвітня школа - гімназія І - ІІІ ступенів» 

Львівської області, керівник - М. Андрусишин. 

ІІ місце 

Князькову Ксенію, вихованку народного вокального ансамблю «Червона 

калина» Центру дитячої та юнацької творчості міста Дружківки Донецької 

області, керівники - В. Ланевська, А. Корешкова; 

Яковчук Анну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Нововолинська Волинської області, керівник - С. Бортнічук;  

Бойцерука Артема, вихованця Народного художнього колективу «Перлинки 

Поділля» Палацу творчості дітей та юнацтва міста Хмельницького,                    

керівник - Д. Ремська; 

Райхель Юлію, вихованку музичної школи № 1                                                   

ім. П. І. Чайковського міста Ужгорода Закарпатської області,                            

керівник - М. Мудранинець; 

Карпевич Любов, вихованку зразкового гуртка вокально - естрадного співу 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - І. Кравчук. 

ІІІ місце 

Хоменко Олександру, вихованку народної студії естрадно - народного співу 

«Перлина» Києво - Святошинського районного Центру творчості молоді 

«Оберіг»  Київської області, керівник - О. Нурищенко; 

Федунь Елізу, вихованку Рогатинської районної школи естетичного 

виховання учнів Івано - Франківської області, керівник - С. Луцак; 

Шевчук Юліану, вихованку Волинського державного центру естетичного 

виховання міста Луцька Волинської області, керівник - С. Бортнічук; 

Корнуту Каріну, вихованку Комунального вищого навчального закладу 

«Ужгородський коледж культури і мистецтв» Закарпатської області,                 

керівник - В. Зелінка; 

Левонтюк Вікторію, вихованку зразкового вокального ансамблю 

«Паросток» Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська 

Волинської області, керівник - Н. Сидоренко; 
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Мартинюка Станіслава, вихованця зразкового вокального ансамблю 

«Паросток» Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська 

Волинської області, керівник - Н. Сидоренко; 

Голюк Ельвіну, вихованку зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - Н. Сидоренко; 

Кульбу Ірину, вихованку Зразкового гуртка вокально - естрадного співу 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - І. Кравчук. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Янович Софію, вихованку Народного вокального ансамблю «Вернісаж» 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

міста Нетішина Хмельницької області, керівник - О. Дьячина; 

Гончарук Поліну, вихованку Народного вокального ансамблю «Вернісаж» 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

міста Нетішина Хмельницької області, керівник - О. Дьячина; 

Сімонову Юліану, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Нововолинська Волинської області, керівник - Н. Сидоренко; 

Шкребій Діану, вихованку Народного театру пісні «Криниченька» 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

міста Нетішина Хмельницької області, керівник - В. Темна; 

Новака Назара, вихованця Народного театру пісні «Криниченька» 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

міста Нетішина Хмельницької області, керівник - В. Темна; 

Мандзюк Софію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Львів - Винники, керівник - М. Жорняк; 

Лазорко Софію, вихованку середньої загальноосвітньої школи № 77                     

м. Львова, керівник - Н. Кузьменко; 

Щирбу Юлію, вихованку Гусаківського навчально - виховного комплексу 

Шегинівської об'єднаної територіальної громади Львівської області,                  

керівник - А. Татусько; 

Яворську Валерію, вихованку Львівського державного університету 

внутрішніх справ, керівник - А. Дутко; 

Жулинську Адріану, вихованку опорного загальноосвітнього навчального 

закладу «Перемишлянська загальноосвітня школа - гімназія І - ІІІ ступенів                

м. Перемишляни Львівської області, керівник - М. Андрусишин; 

Закалюжну Ірину, вихованку дитячої музичної школи № 5 міста Львова, 

керівник - І. Леськів. 

ІІ місце 

Мужилко Людмилу, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Нововолинська Волинської області, керівник - С. Бортнічук; 
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Ревич Олександру, вихованку Зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - Н. Сидоренко; 

Кусик Ірину, вихованку Зразкового гуртка вокально - естрадного співу 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - І. Кравчук; 

Коваленко Маріну, вихованку Народного театру пісні «Криниченька» 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

міста Нетішина Хмельницької області, керівник - В. Темна; 

Шевченко Інессу, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості                   

міста Дружківки Донецької області, керівник - М. Гонтаренко. 

ІІІ місце 

Пастущин Уляну, вихованку Рогатинської районної школи естетичного 

виховання учнів Івано - Франківської області, керівник - С. Луцак; 

Лазаренко Тетяну, вихованку Зразкового вокального ансамблю «Паросток» 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - Н. Сидоренко; 

Кузьміча Романа, вихованця зразкового гуртка вокально - естрадного співу 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області, 

керівник - І. Кравчук; 

Левчук Євгенію, вихованку Шепетівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. 

№ 8 Хмельницької області, керівник - М. Сидорова; 

Ковбу Марію, вихованку Народного театру пісні «Криниченька» 

комунального позашкільного навчального закладу Будинку дитячої творчості 

міста Нетішина Хмельницької області, керівник - В. Темна; 

Осінського Олександра, вихованця Народного художнього колективу 

«Перлинки Поділля» Палацу творчості дітей та юнацтва міста Хмельницького, 

керівник - Д. Ремська; 

Вакуленок Софію, вихованку «Народного художнього колективу» 

«Перлинки Поділля» Палацу творчості дітей та юнацтва міста Хмельницького, 

керівник - Д. Ремська. 

Номінація «Соло (класичний вокал)» 

І вікова категорія 

І місце 

Циганкову Поліну, вихованку дитячої музичної школи № 5 міста Львова, 

керівник - І. Сподарик, концертмейстер - Г. Скалозубов. 

ІІ місце 

Худзей Анну - Марію, вихованку музичної школи № 1                                              

ім. П. І. Чайковського міста Ужгорода Закарпатської області,                          

керівник - М. Мудранинець; 

Велику Анну, вихованку музичної школи № 1 ім. П. І. Чайковського               

міста Ужгорода Закарпатської області, керівник - М. Мудранинець. 

ІІ вікова категорія 

І місце 
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Сенишин Олесю, вихованку вокальної студії «Бельканто» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини міста Львова, керівник - Н. Столбіна. 

ІІІ місце 

Райхель Юлію, вихованку музичної школи № 1 ім. П. І. Чайковського             

міста Ужгорода Закарпатської області, керівник - М. Мудранинець,                 

концертмейстер - І. Томчич; 

Лазарчик Катерину, вихованку музичної школи № 1 ім. П. І. Чайковського 

міста Ужгорода Закарпатської області, керівник - М. Мудранинець. 

Номінація «Вокал. Малі форми» (дуети, тріо, квартети) 

І вікова категорія 

І місце 

тріо «Молоді галичани» у складі: Бушта С., Кузьмін О., Чемерега Н., 

вихованців Палацу дитячої та юнацької творчості міста Дрогобича Львівської 

області, керівник - Н. Антоник. 

ІІІ місце 

дует у складі: Ситник Маргарити та Ситник Ярослави, вихованок народної 

студії естрадно - народного співу «Перлина» Києво - Святошинського 

районного Центру творчості молоді «Оберіг» Київської області,                        

керівник - О. Нурищенко. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

«MN-friends» народний театр пісні «Криниченька» позашкільного 

навчального закладу Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької 

області, керівник - В. Темна; 

гурт «Кумасі» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, керівник - Ж. Балагур; 

дует у складі: Борик Даниїл, Штойко Святослав, вихованців Будинку 

художньо - естетичної творчості учнівської молоді міста Стебника Львівської 

області, керівник - Л. Кузьмич; 

дует у складі: Оливко Олег, Гавриляк Григорій, вихованців Будинку дитячої 

та юнацької творчості міста Рава - Руська Львівської області,                            

керівник - Л. Заремська; 

гурт «Коліжанки» «Народного художнього колективу» музичної студії 

«Джерело» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова,     

керівник - Н. Савко. 

ІІ місце 

дует у складі: Долгова Юля, Дзюба Марина, вихованок «Народного 

художнього колективу» «Перлинки Поділля» Палацу творчості дітей та 

юнацтва  міста Хмельницького, керівник - Д. Ремська; 

тріо «Карамелька» Зразкового вокального ансамблю «Паросток» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Нововолинська Волинської області,               

керівник - Н. Сидоренко; 
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дует у складі: Старченко Аріна та Попова Поліна, вихованок Народного 

вокального колективу «Ельдорадо» Центру дитячої та юнацької творчості  

міста Дружківки Донецької області, керівник - М. Гонтаренко. 

Номінація «Інструментальне мистецтво» 

І місце 

ансамбль скрипалів Центру дитячої та юнацької творчості                               

міста Нововолинська Волинської області, керівник - Н. Мельник; 

Народний колектив України Оркестр народних інструментів «ОРІЯ» 

комунального позашкільного закладу «Кіровоградський обласний Центр 

дитячої та юнацької творчості» міста Кропивницького, керівник - С. Матрос; 

Савка Дарія, вихованця Львівської середньої спеціалізованої музичної 

школи - інтерната ім. С. Крушельницької, керівник - О. Божко; 

Стефановича Юрія, вихованця Львівської середньої спеціалізованої 

музичної школи - інтерната ім. С. Крушельницької, керівник - О. Божко; 

дует у складі: Савко Дарій, Амеліна Анна - Марія, вихованців фортепіанної 

студії «Гармонія» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, 

керівник - Л. Бабанкова; 

Дудок Ольгу, вихованку комунального закладу «Великолюбінська дитяча 

мистецька школа» міста Великий Любінь Львівської області,                                

керівник - О. Лучко; 

Штельму Вікторію, вихованку комунального закладу «Великолюбінська 

дитяча мистецька школа» міста Великий Любінь Львівської області,               

керівник - Т. Походзей. 

Номінація «Театр мод» 

І місце 

театр мод «Сучасні Попелюшки» Центру дитячої та юнацької творчості                               

Залізничного району міста Львова, керівник - В. Козачук; 

«Backstage» колектив Центру дитячої та юнацької творчості Кам’янка -

Бузької міської ради Львівської області, керівник - В. Зінчук.  

Номінація «Художнє читання» 

І вікова категорія 

І місце 

Адамчук Антоніну, вихованку Зразкової творчої майстерні «Соняшник» 

Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району міста Львова, 

керівники - О. Потапова, І. Романчук; 

Марків Максима, вихованця опорного загальноосвітнього навчального 

закладу «Перемишлянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів імені Омеляна 

Ковча» Перемишлянської районної ради Львівської області, керівник - О. Дух; 

Краснікову Ірину, вихованку опорного загальноосвітнього навчального 

закладу «Перемишлянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів імені Омеляна 

Ковча» Перемишлянської районної ради Львівської області, керівник - О. Дух. 

ІІ місце 
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Антипова Назарія, вихованця студії «Сценічна мова та конферанс»              

Києво - Святошинського районного Центру творчості молоді «Оберіг» 

Київської області, керівник - Г. Антипова. 

ІІІ місце 

Антипова Макарія, вихованця студії «Сценічна мова та конферанс» Києво - 

Святошинського районного Центру творчості молоді «Оберіг» Київської 

області, керівник - Г. Антипова; 

Кошелеву Евеліну, вихованку студії «Сценічна мова та конферанс» Києво - 

Святошинського районного Центру творчості молоді «Оберіг» Київської 

області, керівник - Г. Антипова; 

Пархомчука Владислава, вихованця комунального закладу «Сарненський 

районний Будинок дітей та молоді» міста Сарни Рівненської області,               

керівник - І. Мась. 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце 

Шевчука Юрія, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Коломиї Івано - Франківської області, керівник - В. Лаюк; 

Симоненка Павла, вихованця Центру позашкільної освіти імені Олександра 

Разумкова міста Бердичева Житомирської області, керівник - В. Ратушинська. 

ІІІ місце 

Гребенюк Тетяну, вихованку комунального закладу «Високопільський 

Центр дитячої та юнацької творчості» Високопільської  об'єднаної 

територіальної громади Херсонської області, керівник - О. Чумна; 

Куриляк Вікторію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості                

міста Коломиї Івано - Франківської області, керівник - В. Лаюк; 

Сузанську Ангеліну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

міста Коломиї Івано - Франківської області, керівник - В. Лаюк. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Гайдая Вячеслава, вихованця Центру позашкільної освіти імені Олександра 

Разумкова міста Бердичева Житомирської області, керівник - В. Ратушинська; 

Петрука Петра,  вихованця Центру позашкільної освіти імені Олександра 

Разумкова міста Бердичева Житомирської області, керівник - В. Ратушинська; 

Копцюх Марту, Дарміць Соломію, вихованок Рогатинської районної школи 

естетичного виховання учнів Івано - Франківської області,                         

керівник - О. Крупка. 

ІІ місце 

Сузанську Ангеліну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

міста Коломиї Івано - Франківської області, керівник - В. Лаюк; 

Бєльчік Дар’ю, вихованку комунального закладу «Високопільський Центр 

дитячої та юнацької творчості» Високопільської  об'єднаної територіальної 

громади Херсонської області, керівник - О. Чумна; 

Мартинюк Яну, вихованку закладу загальної середньої освіти «Ветлівський 

ліцей» села Ветли Волинської області, керівник - К. Дишко. 
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ІІІ місце 

Матійчук Таїсію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Коломиї Івано - Франківської області, керівник - В. Лаюк. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора - 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 


