
 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

31.03. 2021 р.                                       м. Київ                                             № 03-06 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського дитячо - юнацького  

фестивалю - конкурсу 

мистецтв «Пісня над Бугом»  

(дистанційний/онлайн формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

року № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно- масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), з обов’язковим виконанням вимог 

Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», від 22 

липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (зі змінами від 29 грудня 2020 року № 1347), з 1 по 31 березня 2021 р. у 

місті Хмельницькому Українським державним центром позашкільної освіти 

спільно з Хмельницьким палацом творчості дітей та юнацтва було проведено 

Всеукраїнський дитячо - юнацький фестиваль - конкурс мистецтв «Пісня над 

Бугом» (дистанційний/онлайн формат). 

Участь у фестивалі-конкурсі взяли 6 416 учасників з Вінницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, 

Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Черкаської, 

Чернігівської областей та м. Київ. 

Відповідно до умов проведення та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 
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1.Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського дитячо-юнацького 

фестивалю-конкурсу мистецтв «Пісня над Бугом» 

Номінація «Вокал» (академічний спів) 

I вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Зразковий вокально - хоровий колектив «Мозаїка» Палацу дітей та юнацтва 

м. Суми. 

II вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Бусигіна Олександра, вихованця Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області. 

Дипломом II ступеня 

Резніченко Мирославу, вихованку Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області; 

вокальний ансамбль «Кришталевий передзвін» Доманівського закладу 

загальної середньої освіти I - III ст. № 1 Доманівської селищної ради 

Миколаївської області. 

Дипломом III ступеня 

Миколенко Вероніку, вихованку Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області. 

III вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Шедловську Діану, вихованку Комунального закладу «Ярмолинецький 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Хмельницької області. 

Дипломом III ступеня 

Неборак Олександру вихованку Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бандуристів «Вишиванка» 

Палацу учнівської молоді м. Луцьк Волинської області. 

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Сцьольну Дарію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості                    

м. Горохів Волинської області; 

вокальне тріо у складі: Маковецька Анна, Галоян Еліна, Романюк Анна, 

вихованок Комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла 

Кравчука Луцької міської ради Волинської області». 

Дипломом III ступеня 

Піпаш Діану, ученицю Комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 22 - ліцей 

Луцької міської ради Волинської області». 

V вікова категорія 

дипломом I ступеня 
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Коханевич Марію, студентку Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії, кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін; 

вокальний ансамбль студентів спеціальності «Музичне мистецтво» 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кафедри вокалу та 

диригентсько-хорових дисциплін. 

Номінація «Вокал» (народний спів) 

I вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Дедух Варвару, вихованку Рівненського міського Палацу дітей та молоді; 

Дебопре Соломію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області. 

II вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Генову Єву, вихованку Костопільського будинку школярів та юнацтва 

Рівненської області. 

Дипломом II ступеня 

Приймак Крістіну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

вокальний ансамбль «Кришталевий передзвін» Доманівського закладу 

загальної середньої освіти I - III ст. № 1 Доманівської селищної ради 

Миколаївської області. 

Дипломом III ступеня 

Дромашко Евеліну, ученицю Сатанівської загальноосвітньої школи I - III ст. 

Хмельницької області; 

Кузаву Анну, вихованку Комунального закладу «Рожищенський будинок 

дитячої творчості» Волинської області; 

Савчук Анну, ученицю Комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 22 - ліцей 

Луцької міської ради Волинської області»; 

дитячий фольклорний колектив «Джерельце» Центру дитячої та юнацької 

творчості Клеванської селищної ради Рівненської області. 

III вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Кривко Софію, вихованку Рівненського міського Палацу дітей та молоді; 

Немеш Марію, вихованку Рівненського міського Палацу дітей та молоді; 

Тимчаюк Уму, вихованку Рівненського міського Палацу дітей та молоді; 

Чепу Аліну, вихованку Закарпатського обласного Палацу дитячої та 

юнацької творчості «ПАДІЮН» м.Ужгород; 

дует у складі: Кривко Софія, Гончарова Олександра, вихованок 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді; 

«Народний художній колектив» молодіжний фольклорний гурт «Веснянка» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

Дипломом II ступеня 

Гончарову Марію, вихованку Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 
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Дипломом III ступеня 

Пешкун Ельвіру, вихованку Роменського центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю ім. Івана Кавалерідзе Сумської області; 

Перебайло Єлизавету, вихованку Волноваського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості» Донецької області; 

Ващенко Софію, вихованку Чугуївського будинку дитячої та юнацької 

творчості Харківської області; 

етно - гурт «Ладовиця» Костопільського будинку школярів та юнацтва 

Рівненської області. 

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Кушнір Марину, вихованку Рівненського міського Палацу дітей та молоді; 

Новака Назара, вихованця Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Ярмолу Соломію, вихованку Рівненського міського Палацу дітей та молоді; 

гурт Етнокультурного центру Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді; 

вокальний гурт «Кумасі» м. Шепетівка Хмельницької області. 

Дипломом II ступеня 

Плугатаренко Андріану, вихованку Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді; 

Федорчук Вікторію, вихованку Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 

Дипломом III ступеня 

вокальний ансамбль «Ільничанка» Закарпатського обласного Палацу 

дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород. 

V вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Мовчанюк Дарію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області. 

Дипломом III ступеня 

Пшеничну Даріну, ученицю Вищого професійного училища № 25                              

м. Хмельницький. 

Номінація «Вокал» (естрадний спів) 

I вікова категорія 
дипломом I ступеня 

Кучерука Богдана, вихованця Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області;  

Соловей Мілану, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Одійчук Мілану, Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької 

області;  

дует у складі: Петрик Ксенія, Соловей Мілана, вихованок Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 
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«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Вернісаж» (молодша 

група ) Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області; 

«Народний художній колектив» театр пісні «Злагода» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва. 

Дипломом II ступеня 

Гончар Анастасію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Красилівської міської ради Хмельницької області; 

Дідик Дану, вихованку Балаклійського Центру дитячої та юнацької 

творчості Балаклійської міської ради Харківської області; 

Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»  Конотопського Центру 

дитячо-юнацької творчості Сумської області. 

Дипломом III ступеня 

Айвазян Амалію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського р-ну м. Миколаїв; 

Євдоченко Марію, вихованку Конотопського Центру дитячо-юнацької 

творчості Сумської області; 

Роллі Вікторію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв; 

вихованців вокального гуртка «Art-Music» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської області; 

«Зразковий художній колектив» вокальну студію «Дзвіночок» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області. 

II вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Братащук Анастасію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаїв; 

Грищука Дениса, вихованця Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області; 

Горячок Анастасію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Шитко Ангеліну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

«Народний художній колектив» театр пісні «Злагода» Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва. 

Дипломом II ступеня 

Бондар Вікторію,ученицю Донської загально - освітньої школи І - ІІІ ст. 

Волноваської районної ради Донецької області; 

Петрук Вікторію, ученицю навчально - виховного комплексу № 26 м. Луцьк 

Волинської області; 

Стефанишину Ольгу, ученицю Комунального закладу «Луцька гімназія № 4 

ім. Модеста Левицького» м. Луцьк Волинської області;  

Сушкову Анну, Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області; 

квартет «До-мі-солька»  Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 
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дует у складі: Янчіцька Євангеліна, Бриль Домініка, вихованок 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

вихованців гурту «Веселі пустуни» Рожищенського будинку дитячої 

творчості Волинської області; 

вихованців гуртка вокального мистецтва «Барвінок» Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано-Франківської 

області; 

театр пісні «Співограй» Костопільського будинку школярів та юнацтва 

Рівненської області. 

Дипломом III ступеня 

Дяченко Діану, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Євчину Камелію, ученицю Лідіївської загально - освітньої школи I - II ст. 

Мостівської сільської ради Миколаївської області; 

Кейс Поліну, вихованку Первомайського будинку дитячої та юнацької 

творчості Первомайської міської ради Харківської області; 

Солощук Софію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського р-ну м. Миколаїв; 

Федоренко Еліну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

квартет у складі: Круць Дарина, Андросюк Даша, Приймак Крістіна, 

Дорощук Вероніка, вихованок Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

ансамбль «SoloWay» Центру дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області; 

«Народний художній колектив» студію естрадного співу «Перлинки 

Поділля» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

«Зразковий художній колектив» вокальну студію «Дзвіночок» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області; 

ансамбль «Вікторія» Кіровоградського обласного центру дитячої та  

юнацької творчості. 

ІІІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Березовського Вадима, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості              

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області; 

Костирко Софію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського р-ну м. Миколаїв; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Вернісаж» (середня 

група ) Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області.  

Дипломом II ступеня 

Відрук Марію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

Донченко Вероніку, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва                

Інгульського р-ну м. Миколаїв; 
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Слободу Дмитра, вихованця  Івано-Франківського міського центру дитячої 

та юнацької творчості; 

Сметану Валерію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості                 

м. Добропілля Донецької області; 

Умрихін Лілію, вихованку Волочиського навчально- виховного комплексу 

Хмельницької області;  

дует у складі: Долгова Юлія, Дзюба Маріна , вихованок Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

вокальне тріо гурту «Співограй» у складі: Баранська Дарина, Олійник 

Тетяна, Герасимчук Мілєна, вихованок Будинку творчості школярів Полонської 

міської ради об'єднаної територіальної громади Хмельницької області; 

вокальний ансамбль «Тоніка» Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

«Народний художній колектив» студію естрадного співу «Перлинки 

Поділля» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 

Дипломом III ступеня 

Додь Єлізавету, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Кишенюк Діану, вихованку Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді м. Калуш Івано-Франківської області; 

Свинарчук Ольгу, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Спічак Віталіну, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області; 

Товстюк Олександру, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Федоренко Олександру, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості       

м. Дружківка Донецької області; 

Цегельнюк Вікторію, ученицю Рівненського ліцею Рівненської сільської 

ради Любомльського р-ну Волинської області; 

дует «Гармонія» комунального закладу «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»; 

дует «Мелодія» Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської 

області; 

народний ансамбль «Ельдорадо» Центру дитячої та юнацької творчості                

м. Дружківка Донецької області. 

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Вірстюк Анастасію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Количеву Дарію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Микитюк Анастасію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 
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Янович Софію, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Вернісаж» (старша 

група ) Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області; 

вихованців народного ансамблю «Ельдорадо» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Дружківка Донецької області. 

Дипломом II ступеня 

Оборжицьку Богдану, вихованку Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 

Тику Владислава, учня Сатанівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. 

Хмельницької області; 

«Народний художній колектив» театр естрадної пісні «Водограй»                

Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області. 

Дипломом III ступеня 

Зарицьку Анну, ученицю Грушківського ліцею Староушицької селищної 

ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; 

Полудень Ольгу, вихованку Кіровоградського обласного центру дитячої та 

юнацької творчості; 

Хомич Карину, ученицю Опорного навчального закладу «Загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступеня с. Смідин» Волинської області; 

тріо «Мережка» Шепетівського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

«Народний художній колектив» «Театр пісні «Криниченька» Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області; 

вокальний ансамбль «Зоряний» Клубу дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області. 

V вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Голюк Марію, ученицю Хмельницької гуманітарно - педагогічної академії; 

Левіна Миколу, вихованця Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області; 

вокальний гурт «Співограй» Будинку творчості школярів Полонської 

міської ради об'єднаної територіальної громади Хмельницької області. 

Дипломом II ступеня 

Бобровицьку Галину, ученицю Шосткинського фахового коледжу                    

ім. І. Кожедуба Сумського державного університету; 

Зелінську Єлизавету, вихованку Лебединського центру позашкільної освіти  

Сумської області; 

Любич Анастасію, студентку Сумського державного університету; 

народний вокальний ансамбль «Сузір’я» Шосткинського інституту 

Сумського державного університету. 

Дипломом III ступеня 
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Крутій Богдану, вихованку Локачинського районного Будинку школяра 

Волинської області; 

Сергій Богдану, студентку Чернівецького національного університету               

ім. Ю.Федьковича; 

Хоба Юлію, студентку Сумського державного університету; 

дует «Katrin», вихованців Рожищенського будинку дитячої творчості 

Волинської області. 

Номінація «Хореографія»(народна хореографія) 

I вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Веселі 

гуцулята» Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської 

міської ради Івано-Франківської області. 

Дипломом II ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок»  Ковельського 

Палацу учнівської молоді ім. Івана Франка Волинської області; 

танцювальний колектив «Колорит» Комунального закладу - центру 

позашкільної роботи Путивльської міської ради Сумської області. 

Дипломом III ступеня 

зразковий хореографічний колектив «Весняночка» Володимирецького 

районного колегіуму Рівненської області; 

танцювальний колектив «Fresh» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Красилівської міської ради Хмельницької області. 

II вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

хореографічний ансамбль «Бужаночка» Летичівського Центру творчості 

дітей та юнацтва Хмельницької області. 

Дипломом II ступеня 

ансамбль танцю «Едельвейс» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського р-ну м. Миколаїв; 

зразковий ансамбль народного танцю «Вербиченька» Комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І - ІІ ст.. № 11 - колегіум Луцької міської ради» 

Волинської області; 

«Народний художній колектив» хореографічний гурток «Україночка» 

Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини». 

Дипломом III ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок»  Ковельського 

Палацу учнівської молоді ім. Івана Франка Волинської області; 
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«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Каблучок» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Веселі 

гуцулята» Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської 

міської ради Івано-Франківської області. 

III вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва;  

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Веснянка»                        

середньої загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 24 м. Хмельницький; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок» Ковельського 

Палацу учнівської молоді ім. Івана Франка Волинської області. 

Дипломом II ступеня 

Ковтун Єлизавету, вихованку Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

народний ансамбль сучасного танцю «Апельсин»  Кам’янець-Подільського 

Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

ансамбль танцю «Едельвейс» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського р-ну м. Миколаїв;  

народний хореографічний колектив «Опільчанка» (старша група № 1) 

Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області; 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив народного танцю 

«Квітка» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Щасливе 

дитинство» Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської 

області. 

Дипломом III ступеня 

зразковий художній танцювальний гурт «Арабеск» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Каблучок» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Веселі 

гуцулята» Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської 

міської ради Івано-Франківської області; 

зразковий ансамбль народного танцю «Вербиченька» Комунального закладу 

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

ради» Волинської області; 
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Петяліну Софію, вихованку Комунального закладу «Новопсковський 

будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської районної ради 

Луганської області». 

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Веселі 

гуцулята» Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської 

міської ради Івано-Франківської області; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба»               

Рівненського міського Палацу дітей та молоді; 

Піщаленко Вікторію, вихованку Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

Шаповал Марію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Веселі чобітки»                              

Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок»  Ковельського 

Палацу учнівської молоді ім. Івана Франка Волинської області; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Веснянка» середньої 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 24 м. Хмельницький. 

Дипломом II ступеня 

«Народний художній колектив» «Ансамбль бального танцю «Шарм»                   

Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області; 

зразковий хореографічний колектив «Сувенір» Охтирського міського 

центру позашкільної освіти-Малої академії наук учнівської молоді Сумської 

області;  

народний хореографічний колектив «Опільчанка» (старша група № 2) 

Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області; 

зразковий дитячий ансамбль народного танцю «Гілея»  загальноосвітньої 

школи I - III ст. № 6 м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. 

Дипломом III ступеня 

танцювальний колектив «Fresh» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Красилівської міської ради Хмельницької області; 

вихованців гуртка народного танцю «Дивосвіт» (старша група) Будинку 

дитячої творчості м. Славута Хмельницької області; 

зразковий ансамбль танцю «Любисток» Комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 ім. Василя Сухомлинського» 

Волинської області. 

V вікова категорія 

дипломом I ступеня 
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«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

Дипломом II ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок» Ковельського 

Палацу учнівської молоді ім. Івана Франка Волинської області; 

зразковий ансамбль народного танцю «Горличка» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Кам’янець-Подільський Хмельницької оласті; 

Герцун Аліну, вихованку Підволочиського центру дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області.  

Дипломом III ступеня 

театр танцю «Феєрія» Сумського державного університету. 

VІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Веснянка» середньої 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 24 м. Хмельницький; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

Дипломом II ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Цвітень» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Міський палац дітей та юнацтва»               

м. Дніпро Дніпровської міської ради. 

Номінація «Хореографія» (сучасна хореографія) 

І вікова категорія 

дипломом I ступеня 

студію сучасного танцю «Dream Team» Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області»; 

«Народний художній колектив» ансамбль стилізованого бального танцю 

«Альборадо»Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

хореографічний ансамбль «Ритм» Дунаєвецької загальноосвітньої школи І - 

ІІІ ст. № 3 Хмельницької області; 

хореографічний колектив «Бассданс» Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області.  

Дипломом II ступеня 

«Народний художній колектив» «Ансамбль бального танцю «Шарм»              

Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області; 

зразкову студію сучасно-естрадного танцю «Райдуга» Комунального 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської області; 

зразковий ансамбль сучасного танцю «Парадіз»  Будинку творчості дітей 

та юнацтва Старобільської міської ради Луганської області. 

Дипломом III ступеня 
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«Народний художній колектив» ансамбль сучасних танців «Stepdance»                

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

«Зразковий художній колектив» сучасної хореографії «ПІРУЕТ» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради; 

гурток сучасної хореографії «Зорі України» Центру художньої творчості 

дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області; 

хореографічний колектив «Соняшник» Лебединського центру позашкільної 

освіти Сумської області.  

II вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві» 

Позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради Донецької області; 

зразковий хореографічний колектив «Ілюзія» Комунального закладу - 

центру позашкільної роботи Путивльської міської ради Сумської області. 

Дипломом II ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасних танців «Stepdance»                

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

«Народний художній колектив» ансамбль стилізованого бального танцю 

«Альборадо» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

зразкову студію сучасно-естрадного танцю «Райдуга» Комунального 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської області;  

зразковий ансамбль сучасного танцю «Парадіз»  Будинку творчості дітей 

та юнацтва Старобільської міської ради Луганської області; 

студію сучасного танцю «Dream Team» Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області». 

Дипломом III ступеня 

хореографічний колектив «Бассданс» Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області; 

сучасний хореографічний колектив «Карамель» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського р-ну м. Миколаїв; 

хореографічний колектив «Турдефорс» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського р-ну м. Миколаїв; 

«Народний художній колектив» «Ансамбль бального танцю «Шарм» 

Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області; 

Хоменко Вікторію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості             

м. Южноукраїнськ Миколаївської області. 

ІІІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Петяліну Софію, вихованку Новопсковського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Луганської області; 



14 

 

зразковий театр танцю «Фламінго» Центру художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області; 

«Народний художній колектив» студію сучасного танцю «Бліц» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»             

м. Ужгород; 

«Народний художній колектив» хореографічний гурток «Україночка»   

Комунального закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання 

«Юність Буковини»; 

зразковий ансамбль сучасного танцю «Парадіз»  Будинку творчості дітей 

та юнацтва Старобільської міської ради Луганської області; 

студію сучасного танцю «АБРА» Центру дитячої та юнацької творчості              

м. Кам’янець- Подільський Хмельницької області; 

сучасний хореографічний колектив «Карамель» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського р-ну м. Миколаїв. 

Дипломом II ступеня 

«Народний художній колектив» сучасного танцю «Браво» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Дружківка Донецької області; 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «АЛЬЯНС» 

Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області; 

«Народний художній колектив» «Ансамбль бального танцю «Шарм»                    

Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області. 

Дипломом III ступеня 

хореографічний колектив «Грація» Комунального закладу 

«Великолепетиський центр дитячої та юнацької творчості» Великолепетиської 

селищної ради Каховського р-ну Херсонської області;  

зразковий хореографічний колектив «Юність» Охтирського міського центру 

позашкільної освіти-Малої академії наук учнівської молоді Сумської області; 

зразковий хореографічний колектив «Фламінго» Волочиського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області;  

гурток спортивно-бального танцю Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області; 

Лутінську Маргариту, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості              

м. Южноукраїнськ Миколаївської області.  

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

зразковий хореографічний колектив «Ілюзія» Комунального закладу - 

центру позашкільної роботи Путивльської міської ради Сумської області; 

зразкову студію сучасно-естрадного танцю «Райдуга» Комунального 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської області;  

зразковий ансамбль сучасного танцю «Парадіз»  Будинку творчості дітей 

та юнацтва Старобільської міської ради Луганської області; 

студію сучасного танцю «Флеш» Будинку дитячої творчості м. Нетішин 

Хмельницької області; 
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танцювальний колектив «Щастя» Рахівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області. 

Дипломом II ступеня 

хореографічний ансамбль «Натхнення» Костопільського будинку школярів 

та юнацтва Рівненської області; 

«Зразковий художній колектив» сучасної хореографії «ПІРУЕТ» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради;  

«Народний художній колектив» хореографічний колектив «Ізюминка» 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської ради; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасних танців «Stepdance» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

«Народний художній колектив» «Ансамбль бального танцю «Шарм» 

Будинку дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області. 

Дипломом III ступеня 

хореографічний колектив «Бассданс» Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області; 

ансамбль сучасного танцю «Феєрія» Костопільського будинку школярів та 

юнацтва Рівненської області; 

Крикун Ульяну, вихованку Комунального закладу «Валківський Будинок 

дитячої та юнацької творчості Валківської міської ради Харківської області». 

V вікова категорія 

дипломом I ступеня 

танцювальний колектив сучасного танцю «Jam»  Сумського державного 

університету; 

танцювальну студію «S&P» (жіночий склад ) Сумського державного 

університету; 

театр танцю «Феєрія» Сумського державного університету; 

Синельникову Анастасію, вихованку Позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької 

області. 

Дипломом II ступеня 

дует у складі: Дехтярук Єлизавета, Кучер Тарас, вихованців Будинку 

дитячої творчості м.Нетішин Хмельницької області; 

Василюк Інну, вихованку Будинку дитячої творчості м. Славута 

Хмельницької області;  

танцювальну студію «S&P» (чоловічий склад) Сумського державного 

університету. 

Дипломом III ступеня 

народний театр танцю «Зорецвіт» Ківерцівського центру позашкільної 

освіти Волинської області. 

VІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 
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«Народний художній колектив» сучасного танцю «Браво» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Дружківка Донецької області;  

зразковий ансамбль сучасного танцю «Парадіз» та колектив батьків 

«Paradise parents crew»  Будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської 

міської ради Луганської області. 

Дипломом II ступеня 

танцювальний колектив «Паросток» комунального закладу загальної 

середньої освіти «Іваничівський ліцей № 1 Іваничівської селищної ради 

Волинської області»; 

зразковий аматорський хореографічний колектив «Імідж-клас» Палацу 

молоді та підлітків «Залізничник» м. Ізюм Харківської області.  

Дипломом III ступеня 

народний хореографічний колектив (старша група № 1, № 2) «Опільчанка» 

Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області 

«Зразковий художній колектив» спортивно-естрадного танцю «Фенікс»              

Центру дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнськ Миколаївської 

області.  

Номінація «Хореографія» (бальна хореографія) 

II вікова категорія 

дипломом III ступеня 

зразковий ансамбль спортивного бального танцю «Ритм» Здолбунівського 

центру творчості дітей та юнацтва Здолбунівської міської ради Рівненської 

області. 

ІІІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль спортивного бального танцю 

«Нюанс» Миколаївського обласного будинку художньої творчості; 

Дипломом II ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль стилізованого бального танцю 

«Альборадо» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль стилізованого бального танцю 

«Альборадо» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

«Народний художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм»  Будинку 

дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області.  

Дипломом II ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль бального танцю «Нюанс» 

Миколаївського обласного будинкку художньої творчості. 

Дипломом III ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль спортивного бального танцю 

«Ритм - Престиж» Івано - Франківського міського центру дитячої та юнацької 

творчості. 
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V вікова категорія  

дипломом II ступеня 

ансамбль бального танцю «Силует» Сумського державного університету. 

VІ вікова категорія 

дипломом II ступеня  

«Народний художній колектив» ансамбль стилізованого бального танцю 

«Альборадо» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 

Номінація «інструментальна музика» 

I вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Бойка Назарія, вихованця Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород; 

Примуша Івана, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва. 

Дипломом II ступеня 

Пономарьову Анастасію, ученицю Чернеччинської загальноосвітньої школи 

І - ІІІ ст.. ім.. М. В. Пилипенка (опорний заклад освіти) Чернеччинської 

сільської ради Охтирського району Сумської області. 

Дипломом III ступеня 

Безрядіну Дарину, ученицю Чернеччинської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ст.. ім.. М. В. Пилипенка (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської 

ради Охтирського району Сумської області; 

Сцінську Майю, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва. 

II вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Білу Таїсію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

Федорович Катерину, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Шеліну Софію, вихованку Херсонського Палацу дитячої та юнацької 

творчості;  

оркестр народних інструментів Палацу дитячої та юнацької творчості 

Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

Дипломом II ступеня 

Боровика Святослава, вихованця Музичної студії Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді; 

Владовського Віталія, вихованця Паплинецької загальноосвітньої школи І - 

ІІ ст.. Старосинявської селищної ради Старосинявського району Хмельницької 

області; 

Інструментальний ансамбль «Ноктюрн» Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

ансамбль домристів Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості. 

Дипломом III ступеня 
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Гордєєва Петра, вихованця Палацу дитячої та юнацької творчості 

Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

Заїку Михайла, вихованця Чернеччинської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ст.. ім.. М. В. Пилипенка (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської 

ради Охтирського району Сумської області; 

Климчука Богдана, вихованця Дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного р-ну м. Миколаїв; 

ансамбль шумових інструментів «Пульс» Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа ім. В. Г. Короленка» Харківської обласної ради. 

ІІІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Кулика Євгена, учня Андріївської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. № 1 

Балаклійської районної ради Харківської області; 

Наконечну Катерину, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Черногорову Крістіну, вихованку Хмельницького Палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

дует у складі: Хамуйло Богдан, Кривко Софія, вихованців Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді; 

ансамбль домристів  Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості. 

Дипломом II ступеня 

Гарник Зою, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

Калашнікову Софію, вихованку Музичної студії Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді; 

капелу Етнокультурного центру Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді; 

квартет бандуристів «Срібні струни»  Будинку дитячої та юнацької 

творчості м. Горохів Волинської області; 

ансамбль баяністів Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного 

району м. Миколаїв;   

«Зразковий художній колектив» «Диксиленд» Херсонського Палацу дитячої 

та юнацької творчості. 

Дипломом III ступеня 

Іванникова Владислава, вихованця Центру позашкільної освіти                              

м. Володимир-Волинський Волинської області; 

Олійникову Анну, ученицю Комунального закладу «Зміївський ліцей № 1 

ім. З. К.Слюсаренка» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 

області; 

Шкуренко Аллу, вихованку Комунального закладу Будинку дитячої та 

юнацької творчості Новотроїцької селищної ради Херсонської області; 

інструментальний ансамбль Малоолександрівської загальноосвітньої школи 

І - ІІІ ст. Херсонської області;  
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зразковий ансамбль українських народних інструментів «Вербівчани» 

Центру дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської ради 

Хмельницької області; 

ансамбль шумових інструментів «Шумограйчик» Будинку дитячої та 

юнацької творчості смт. Білокуракине Луганської області.  

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Іванову Вікторію, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород; 

Кару Анастасію, ученицю відокремленого структурного підрозділу 

«Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного 

університету» Закарпатської області; 

Ребіженко Дар'ю, вихованку Дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного р-ну м. Миколаїв; 

ансамбль дзвонів «Благовіст» Комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс «Гімназія № 14 ім. Василя Сухомлинського» Волинської 

області. 

Дипломом II ступеня 

Нікітіна Михайла, вихованця Дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного р-ну м. Миколаїв; 

Токара Станіслава, вихованця Музичної студії Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді; 

ансамбль бандуристів Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості; 

гуртограй «Родина» вихованців Музичної студії Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді. 

Дипломом III ступеня 

Шешка Валентина, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості                   

м. Горохів Волинської області; 

оркестр народних інструментів Івано-Франківського міського центру 

дитячої та юнацької творчості. 

V вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Лукандій Злату, ученицю відокремленого структурного підрозділу 

«Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного 

університету» Закарпатської області; 

Ляшука Михайла, студента Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії; 

Монюк Анну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

ансамбль бандуристів «Струни серця» Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 

Дипломом II ступеня 

Харчук Анну, ученицю Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 

Дипломом III ступеня 
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Водолазького Дениса, учня Комунального закладу «Старовірівський ліцей 

Шевченківської селищної ради» Харківської області; 

Сідей Олександру, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород. 

VІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

ансамбль скрипалів  Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області; 

«Народний художній колектив» студію оркестрового виконавства, 

естрадно-духовий оркестр «Сувенір» Дитячо-юнацького центру Дарницького 

району м. Київ; 

ансамбль скрипалів Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 

Дипломом II ступеня 

Зразковий духовий оркестр  Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області. 

Дипломом III ступеня 

дует у складі: Курбатова Марина, Кушнір Уляна, вихованок  

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 

Номінація «Драматичний жанр»(театральне мистецтво) 

І вікова категорія 

дипломом I ступеня 

театральний колектив «Веселики» Комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 ім. Василя Сухомлинського» 

Волинської області. 

ІІ вікова категорія 

дипломом II ступеня 

театральний колектив «Дотик Мельпомени» Комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - ліцей 

№ 19 - позашкільний центр» Кіровоградської міської ради.  

Дипломом III ступеня 

дует у складі: Шаповал Вероніка, Поченчук Анастасія, вихованок 

Комунального закладу «Високопільський центр дитячої та юнацької творчості» 

Херсонської області; 

зразкову театральну студію «Нова зірка» Комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 11 - колегіум Луцької міської ради» 

Волинської області. 

ІІІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Зразковий художній колектив» театральну студію «Тандем» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 

області.  

Дипломом II ступеня 

театр мініатюр «Джерельце» Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Підволочиської селищної ради Тернопільської області.  
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Дипломом III ступеня 

театральний гурток «Опільська Мельпомена» Рогатинського центру дитячої 

та юнацької творчості Рогатинської міської ради Івано-Франківської області. 

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Зразковий художній колектив» театральну студію «Тандем» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 

області; 

«Зразковий художній колектив» театр-студію «Маленький принц»  

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

Дипломом II ступеня 

«Зразковий художній колектив» театральний колектив «Дивосвіт» 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської ради; 

дует у складі: Баландюк Андрій, Янчевська Діана, вихованців  

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 

Дипломом III ступеня 

зразковий аматорський драматичний колектив «Мандрівник»            

народного дому с. Пуків Рогатинської об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області. 

V вікова категорія 

дипломом II ступеня 

відкритий молодіжний театр «Кураж» Сумського державного університету. 

VІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Зразковий художній колектив» театр естрадної мініатюри «Інтермедія» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дітей та 

юнацтва» Дніпровської міської ради. 

Дипломом II ступеня 

народний музично-драматичний театр «Камертон» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Авдіївської міської ради Донецької області. 

Дипломом III ступеня 

театр «Рух» середньої загальноосвітньої школи № 91 м. Львів. 

Номінація «Драматичний жанр»( читці - декламатори) 

І вікова категорія 
дипломом I ступеня 

Соловей Мілану, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва. 

Дипломом II ступеня 

Німой Христину, вихованку Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області; 

Проніна Андрія, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва. 

Дипломом III ступеня 
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Бурдінську Олександру, вихованку Комунального закладу «Новопсковський 

будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської селищної ради» 

Старобільського р-ну Луганської області. 

ІІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Федоренко Еліну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва. 

Дипломом II ступеня 

Аборончикову Кіру, вихованку  Комунального закладу «Донецький Палац 

молоді «Юність» м. Костянтинівка Донецької області; 

Дітковського Іллю, вихованця Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області;  

Мельника Арсена, вихованця Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області. 

Дипломом III ступеня 

Добровольську Поліну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Древаля Миколу, вихованця Лебединського центру позашкільної освіти 

Лебединської міської ради Сумської області; 

Піднебесного Володимира, учня навчально-виховного об'єднання 

«Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів - ліцей № 19 - позашкільний центр» 

Кіровоградської міської ради. 

ІІІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Гулечко Ірину, вихованку закладу позашкільної освіти «Ковельський Палац 

учнівської молоді ім. Івана Франка» Волинської області. 

Дипломом II ступеня 

Харченко Анастасію, вихованку Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області.  

Дипломом III ступеня 

Маринюка Гліба, учня Комунального закладу загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області». 

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Мацеху Марину, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Палагнюка Миколу, вихованця Комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини». 

Дипломом II ступеня 

Каребу Максима, вихованця Чкалівського закладу загальної середньої 

освіти Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області; 

Миронюк Анастасію, ученицю Комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 11 - колегіум Луцької міської ради» 

Волинської області;  
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Бучинську Вікторію, вихованку Летичівського Центру творчості дітей та 

юнацтва Хмельницької області; 

Васагу Олександра, вихованця Комунального закладу середньої освіти 

«Іваничівський ліцей № 1 Іваничівської селищної ради Волинської області». 

Дипломом III ступеня 

Верховодову Руслану, ученицю Комунального закладу «Лозівський ліцей  

№ 4» Лозівської міської ради Харківської області; 

Дереновського Рустама, вихованця Будинку творчості школярів Полонської 

міської ради об'єднаної територіальної громади Хмельницької області; 

Карпову Софію, вихованку Комунального закладу«Ярмолинецький Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Хмельницької області. 

V вікова категорія 

дипломом I ступеня 

Баландюка Андрія, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва; 

Клопотовську Вікторію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей 

та юнацтва; 

Тарасюк Дар`ю, студентку Сумського державного університету. 

Дипломом III ступеня 

Гродецьку Каріну, вихованку Комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»; 

Холяву Інну, студентку Сумського державного університету. 

VІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

тріо у складі: Мацеха Марина, Федоренко Еліна, Соловей Мілана, 

вихованок Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 

Дипломом II ступеня 

квартет у складі: Мацеха Марина, Федоренко Еліна, Соловей Мілана, Сисак 

Анастасія, вихованок Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 

Дипломом III ступеня 

квартет у складі: Мизернюк Вікторія, Мороз Влада, Павлова Марія, 

Харченко Анастасія, вихованок Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області. 

Номінація «Драматичний жанр» (театри мод) 

II вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Зразковий художній колектив» гурток «Театр мод Силует»  Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 

обласної ради. 

ІІІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Зразковий художній колектив» гурток «Театр мод Силует»  Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 

обласної ради. 
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Дипломом II ступеня 

театр моди «Вінтаж» Будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської 

міської ради Луганської області. 

ІV вікова категорія 

дипломом I ступеня 

«Зразковий художній колектив» гурток «Театр мод Силует»  Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 

обласної ради. 

Дипломом II ступеня 

«Зразковий художній колектив» гуртка «Конструювання та моделювання 

одягу» театр мод «Fashion Mix» Красноградського центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської області. 

VІ вікова категорія 

дипломом I ступеня 

молодіжний центр моди «Твій стиль» Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» м. Ужгород. 

2.Електронні дипломи розміщені за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ADdqlfv_1-MQCYfaSuu1vJOq3lquF8uT 

3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 

 

 

Директор                                                                                         Г. А. Шкура 
 

 

 


