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

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 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», з 

28 серпня по 04 вересня 2021 року на базі  дитячого табору «Sportium» у селі 

Чорноморка Миколаївської області Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно з обласним Будинком художньої творчості 

Миколаївської обласної ради було проведено Всеукраїнський фестиваль 

дитячої художньої творчості «Єдина родина» (далі - Фестиваль). 

Участь у фестивалі взяли 1100 вихованців із Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Хмельницької областей. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців та учасників Всеукраїнського 

фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

номінації «Народна хореографія» 

перша молодша вікова категорія  

ІІ місце 
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«Зразковий художній колектив» гурток спортивно-естрадного танцю 

«Фенікс» Центру дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області, керівник - Васильєва Оксана Василівна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Джерельце» Палацу 

творчостi учнів м. Миколаїв, керівники - Климчук Олеся Володимирівна, 

Маслов Iван Васильович. 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Веселка» 

Палацу творчості учнів м. Миколаїв, керівники - Кірасірова Євдокія Іванівна, 

Зарванська Вікторія Вікторівна; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівники - 

Румянцева Лариса Миколаївна, Татаренкова Світлана Сергіївна, Яценко Лілія 

Володимирівна. 

Середня вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівники - 

Румянцева Лариса Миколаївна, Татаренкова Світлана Сергіївна, Яценко Лілія 

Володимирівна; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівники - 

Румянцева Лариса Миколаївна, Татаренкова Світлана Сергіївна, Яценко Лілія 

Володимирівна; 

хореографічний колектив «Турдефорс» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаїв, керівник - Перепада Анна Олександрівна. 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Зорянка» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

- Даниленко Тетяна Іванівна; 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Мрія» 

Конотопського Центру дитячо-юнацької творчості Конотопської міської ради 

Сумської області, керівник - Юрченко Ганна Геннадіївна. 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» гурток спортивно-естрадного танцю 

«Фенікс» Центру дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області, керівник - Васильєва Оксана Василівна. 

Старша вікова категорія 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Мрія» 

Конотопського Центру дитячо-юнацької творчості Конотопської міської ради 

Сумської області, керівник - Юрченко Ганна Геннадіївна. 
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Змішана вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Веселка» 

Палацу творчості учнів м. Миколаїв, керівники - Кірасірова Євдокія Іванівна, 

Зарванська Вікторія Вікторівна; 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Мрія» 

Конотопського Центру дитячо-юнацької творчості Конотопської міської ради 

Сумської області, керівник - Юрченко Ганна Геннадіївна. 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Щасливе дитинство» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

- Горшкова Світлана Андріївна. 

ІІІ місце 

ансамбль танцю «Карамель» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Павлова Олена Борисівна. 

Номінація «Народна хореографія», малі форми 

перша молодша вікова категорія 

ІІ місце 

тріо «Зразкового художнього колективу» хореографічного колективу 

«Зорянка» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, керівник - Даниленко Тетяна Іванівна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце   

тріо «Народного художнього колективу» ансамблю танцю «Непосиди» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, 

керівники - Румянцева Лариса Миколаївна, Татаренкова Світлана Сергіївна, 

Яценко Лілія Володимирівна. 

Друга молодша вікова категорія 

ІІІ місце 

Коротку Ольгу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

естрадного танцю «Ніка» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Сидорченко Наталя 

Миколаївна. 

Номінація «Естрадна хореографія» 

перша молодша вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Зорянка» 

обласного Будинку художньої творчості   Миколаївської обласної ради, 

керівник - Даниленко Тетяна Іванівна. 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівники - 

Румянцева Лариса Миколаївна, Татаренкова Світлана Сергіївна, Яценко Лілія 

Володимирівна. 
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ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» гурток спортивно-естрадного танцю 

«Фенікс» Центру дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області, керівник - Васильєва Оксана Василівна; 

«Зразковий художній колектив» гурток спортивно-естрадного танцю 

«Фенікс» Центру дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області, керівник - Васильєва Оксана Василівна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Біджиз» Малинського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, керівник 

- Недашківська Анна Володимирівна. 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Біджиз» Малинського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, керівник 

- Недашківська Анна Володимирівна. 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» гурток спортивно-естрадного танцю 

«Фенікс» Центру дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області, керівник - Васильєва Оксана Василівна. 

Середня вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Біджиз» Малинського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, керівник 

- Тупольська Людмила Володимирівна. 

ІІІ місце 

колектив народного танцю «Південна рапсодія» дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаїв, керівник - Градова 

Руслана Костянтинівна. 

Старша вікова категорія 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Мрія» 

Конотопського Центру дитячо-юнацької творчості Конотопської міської ради 

Сумської області, керівник - Юрченко Ганна Геннадіївна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

дует: Крайнік Катерину, Рибаченка Євгенія, вихованців «Зразкового 

художнього колективу» ансамблю танцю «Щасливе дитинство» обласного 

Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник - 

Горшкова Світлана Андріївна. 

Номінація «Естрадна хореографія», соло 

перша молодша вікова категорія 

І місце 
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Фотуйму Поліну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

естрадного танцю «Ніка» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Сидорченко Наталя 

Миколаївна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Хоменко Вікторію, вихованку «Зразкового художнього колективу гуртка 

естрадного танцю «Ніка» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Сидорченко Наталя 

Миколаївна. 

середня вікова категорія 

І місце 

Павлюченко Валерію, вихованку «Народного художнього колективу» 

ансамблю танцю «Непосиди» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Добропілля Донецької області, керівники - Румянцева Лариса Миколаївна, 

Татаренкова Світлана Сергіївна, Яценко Лілія Володимирівна. 

ІІ місце 

Каплій Вікторію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

естрадного танцю «Ніка» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Сидорченко Наталя 

Миколаївна. 

Номінація «Сучасна хореографія» 

друга молодша вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Біджиз» Малинського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, керівник 

- Тупольська Людмила Володимирівна. 

Середня вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Свято мрій» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

- Томова Наталія Євгенівна; 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Надія» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, 

керівник - Тригуб Наталія Василівна; 

ІІІ місце  

«Зразковий художній колектив» гурток спортивно-естрадного танцю  

«Фенікс» Центру дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області, керівник - Васильєва Оксана Василівна. 

 

Змішана вікова категорія 

І місце 
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колектив естрадного танцю «Dance shop» дитячого Центру позашкільної 

роботи Корабельного району м. Миколаїв, керівник - Білявська Інна 

Анатоліївна. 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Свято мрій» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник 

- Томова Наталія Євгенівна. 

Номінація «Сучасна хореографія», соло 

перша молодша вікова категорія 

ІІ місце 

Сас Аріну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

естрадного танцю «Ніка» Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Сидорченко Наталя 

Миколаївна; 

Друга молодша вікова категорія 

ІІ місце 

Майстренко Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

естрадного танцю «Ніка» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Сидорченко Наталя 

Миколаївна. 

ІІІ місце 

Черешню Владиславу, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

гуртка естрадного танцю «Ніка» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Сидорченко Наталя 

Миколаївна. 

Середня вікова категорія 

І місце 

Лук’янчук Олександру, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

ансамблю танцю «Біджиз» Малинського міського Центру дитячої та юнацької 

творчості Житомирської області, керівник - Тупольська Людмила 

Володимирівна. 

Номінація «Бальна хореографія» 

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. 

Номінація «Спортивна хореографія» 

Перша молодша вікова категорія 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» гурток спортивно-естрадного танцю 

«Фенікс» Центру дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області, керівник - Васильєва Оксана Василівна. 

Номінація «Фольклорне мистецтво» 
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І місце 

фольклорний театр «Толока» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Шепетівка Хмельницької області, керівник - Балагур Жанна Анатоліївна. 

Номінація «Театри мод» 

ІІ місце 

творчу студію «Гарна Я» м. Шепетівка Хмельницької області, керівник - 

Рула Світлана Миколаївна; 

студентський театр «Покоління» Миколаївського муніципального  

академічного коледжу Миколаївської області, керівники - Булатова Людмила 

Георгіївна, Нешпіль Анна Миколаївна. 

Номінація «Театральні колективи» 

І місце 

«Зразковий художній колектив» творче об’єднання «Театр» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, 

керівник - Покидько Наталія Петрівна; 

Соловей Мілана, вихованку гуртка культури мови та спілкування 

«Дивограй» Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, керівник - Філіпчук Любов Іванівна; 

театральний колектив «Діти Мельпомени» комунальної установи «Сумська 

спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 29», керівник - Товста Віталія 

Володимирівна, Древаль Олена Євгеніївна; 

театральний колектив «Покоління» Миколаївського муніципального 

академічного коледжу, керівники - Булатова Людмила Георгіївна, Нікітіна 

Марина Вікторівна 

Номінація «Анімація» 

І місце 

Крупщенок Марину, вихованку ІІІ творчого об'єднання комунального 

позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-

юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», керівник - 

Панко Вікторія Миколаївна; 

Пушкарьову Олену, вихованку ІІ творчого об'єднання комунального 

позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-

юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради», керівник - 

Кольцова Світлана Михайлівна; 

Школу лідерства та зв’язків з громадськістю Хмельницького обласного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області, 

керівник - Рула Світлана Миколаївна. 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

друга молодша вікова категорія 

І місце 

Коломієць Анну, вихованку студії образотворчого мистецтва Сенчанського 

будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Бандурко Надія 

Василівна. 
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ІІ місце 

Гриценко Дарину, вихованку студії образотворчого мистецтва Сенчанського 

будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Бандурко Надія 

Василівна; 

Дему Володимира, вихованця студії образотворчого мистецтва 

Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

територіальної громади Миргородського району Полтавської області, керівник - 

Бандурко Надія Василівна. 

Середня вікова категорія 

І місце 

Балагур Олександру, м. Шепетівка Хмельницької області. 

Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

перша молодша вікова категорія 

ІІ місце 

Дубицьку Марію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Березнегуватського будинку дитячої творчості Березнегуватської селищної 

ради Миколаївської області, керівник- Блюм Ірина Дмитрівна; 

Ємець Анастасію, вихованку гуртка «Художнє ліплення» Сенчанського 

будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Бандурко Олександра 

Валеріївна. 

ІІІ місце 

Єршова Анатолія, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Клаптикова Мозаїка» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району 

м. Миколаїв, керівник - Кривицька Вікторія Володимирівна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Айвазові Тамару, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ДУМ «Маленька майстриня» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Антонова Галина Георгіївна; 

Вержбіцького Андрія, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка «Вироби зі шкіри» Шепетівського міського Центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, керівник - Колотова Олена Володимирівна; 

Лукашову Дар’ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ДУМ «Маленька майстриня» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Антонова Галина Георгіївна; 

Панченко Ольгу, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

аплікації соломкою та соломоплетіння «Сонячне сяйво» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник - Губська Наталія 

Михайлівна; 

Сердюка Іллю, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка ДУМ 

«Кераміка» міської Станції юних техніків м. Миколаїв, керівник - Пономаренко 

Володимир Олексійович. 
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ІІ місце 

Бойченко Тетяну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ДУМ «Кераміка» міської Станції юних техніків м. Миколаїв, керівник - 

Пономаренко Володимир Олексійович; 

Борщ Олександру, вихованку гуртка «Оригамі» Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Адамчук Анастасія 

Олександрівна; 

Лукашову Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ДУМ «Маленька майстриня» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Антонова Галина Георгіївна; 

Скотяка Артема, вихованця гуртка «Художні вироби з вовни» 

Шепетівського міського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник - Колотова Олена Володимирівна. 

ІІІ місце 

Єршова Михайла, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Клаптикова Мозаїка» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району 

м. Миколаїв, керівник - Кривицька Вікторія Володимирівна; 

Єщенко Анну, вихованку гуртка «Рукоділля» Сенчанського будинку дитячої 

та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади Миргородського 

району Полтавської області, керівник - Чухно Оксана Петрівна; 

Криничного Богдана, вихованця «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ДУМ «Натхнення» дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району 

м. Миколаїв Миколаївської області, керівник - Радченко Олена Миколаївна; 

Шульгу Анастасію, вихованку гуртка «Рукотвори» Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Бандурко Олександра 

Валеріївна; 

Шумського Станіслава, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Колаж» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник - Ігнатьєва Лариса 

Анатоліївна.  

Середня вікова категорія 

І місце 

Зражевську Анастасію, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва «Акварелька» Будинку дитячої творчості Врадіївської селищної ради 

Миколаївської області, керівник - Лука Лариса Анатоліївна; 

Окіпняк Юлію, вихованку гуртка виготовлення сувенірів «Творча 

майстерна» Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

територіальної громади Миргородського району Полтавської області, керівник - 

Бакляк Оксана Євгенівна; 

Пироженко Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Березнегуватського будинку дитячої творчості Березнегуватської селищної 

ради Миколаївської області, керівник - Блюм Ірина Дмитрівна; 
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Шевченко Ольгу, вихованку гуртка виготовлення сувенірів «Творча 

майстерна» Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

територіальної громади Миргородського району Полтавської області, керівник -

Бакляк Оксана Євгенівна; 

Шумського Владислава, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Колаж» обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради, керівник - Ігнатьєва Лариса 

Анатоліївна. 

ІІ місце 

Адамчука Богдана, вихованця гуртка «Оригамі» Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Адамчук Анастасія 

Олександрівна; 

Козакову Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

ДУМ «Маленька майстриня» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Антонова Галина Георгіївна; 

Куця Володимира, вихованця гуртка «Оригамі» Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Адамчук Анастасія 

Олександрівна; 

Прокопенка Олександра, вихованця гуртка «Юні фотоаматори» 

Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

територіальної громади Миргородського району Полтавської області, керівник - 

Прокопенко Наталія Іванівна. 

ІІІ місце 

Письмак Валерію, вихованку гуртка «Оригамі» Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Адамчук Анастасія 

Олександрівна. 

Номінація «Народно-інструментальний жанр» 

І місце 

ансамбль ложкарів «Веселка» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Вознесенськ Миколаївської області, керівник - Белінська Лідія Вячеславівна; 

ансамбль сопілкарів «Вітрогони» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаїв, керівник - Ілечко Василь Дмитрович; 

«Народний художній колектив» оркестр народних інструментів «Барвистий 

передзвін» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району 

м. Миколаїв, керівник - Шевченко Юрій Андрійович; 

«Зразковий художній колектив» оркестр народних інструментів «Дивоцвіт» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаїв, керівник 

- Сироєжко Ольга Вячеславівна; 

«Народний художній колектив» капелу бандуристів «Україночка» Палацу 

творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Усова Наталія Сергіївна. 

ІІ місце 
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ансамбль баяністів Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району 

м. Миколаїв, керівник - Борисов Сергій Володимирович; 

ансамбль гітаристів Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Деркач Станіслав Іванович. 

ІІІ місце 

ансамбль гітаристів «Great sound» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Воловіна Олександра Вікторівна;  

студію гітарного виконавства «Експеримент» Палацу культури «Енергетик» 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Демакова Катерина 

Олександрівна. 

Номінація «Народно-інструментальний жанр», соло 

друга молодша вікова категорія 

І місце 

Климчука Богдана, вихованця гуртка «Ансамбль баяністів та акордеоністів» 

дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаїв, 

керівник - Підрушняк Наталія Вікторівна. 

ІІ місце 

Бистревську Юлію, вихованку «Народного художнього колективу» 

оркестру народних інструментів  «Барвистий передзвін» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, керівник - Шевченко 

Юрій Андрійович; 

Нікітіна Михайла, вихованця ансамблю гітаристів дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаїв, керівник - Купріков 

Олександр Вікторович; 

Ребіженко Дар’ю, вихованку ансамблю гітаристів дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаїв, керівник - Купріков 

Олександр Вікторович. 

ІІІ місце 

Богатюка Кірила, вихованця ансамблю гітаристів дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаїв, керівник - Купріков 

Олександр Вікторович; 

Дєнєжко Дарью, вихованку «Зразкового художнього колективу» духового 

оркестру дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району 

м. Миколаїв, керівник - Шефер Олександр Вікторович; 

Дудника Олександра, вихованця «Народного художнього колективу» 

оркестру народних інструментів «Барвистий передзвін» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, керівник - Шевченко 

Юрій Андрійович; 

Красиворона Артура, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

духового оркестру дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району 

м. Миколаїв, керівник -Шефер Олександр Вікторович. 

Середня вікова категорія 

І місце 
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Лисенко Марію, вихованку ансамблю гітаристів «Great sound» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, керівник - 

Воловіна Олександра Вікторівна; 

Лупіна Єгора, вихованця ансамблю гітаристів «Great sound»  Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, керівник - 

Воловіна Олександра Вікторівна; 

Струшляка Тимура, вихованця «Народного художнього колективу» 

оркестру народних інструментів «Барвистий передзвін» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, керівник - Шевченко 

Юрій Андрійович. 

ІІ місце 

Волочая Павла, вихованця «Зразкового художнього колективу» духового 

оркестру дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району 

м. Миколаїв, керівник - Шефер Олександр Вікторович; 

Маркова Дмитра, вихованця «Зразкового художнього колективу» духового 

оркестру дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району 

м. Миколаїв, керівник - Шефер Олександр Вікторович; 

Письменського Лева, вихованця ансамблю гітаристів «Great sound» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, керівник- 

Воловіна Олександра Вікторівна; 

ІІІ місце 

Баранця Івана, вихованця ансамблю гітаристів «Great sound» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, керівник - 

Воловіна Олександра Вікторівна; 

Мельника Данила, вихованця «Зразкового художнього колективу» духового 

оркестру дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району 

м. Миколаїв, керівник - Шефер Олександр Вікторович. 

Номінація «Оригінальний жанр 

ІІ місце 

Зразкову циркову студію «Сюрприз» Сенчанського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Сенчанської територіальної громади Миргородського 

району Полтавської області, керівник - Лахно Лідія Павлівна. 

ІІІ місце 

дует: Шевченко Ольгу, Ємець Анастасію, вихованок зразкової циркової 

студії «Сюрприз» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Сенчанської територіальної громади Миргородського району Полтавської 

області, керівник - Лахно Лідія Павлівна. 

Номінація «Літературна творчість. Читці-декламатори» 

перша молодша вікова категорія 

І місце 

Соловей Мілану, вихованку гуртка культури мови та спілкування 

«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, керівник- Філіпчук Любов Іванівна. 

ІІ місце 
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Бекірову Мілену, вихованку театрального колективу «Діти Мельпомени» 

комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29» 

м. Суми Сумської області, керівник - Товста Віталія Володимирівна. 

ІІІ місце 

Іванченка Назара, учня комунальної установи «Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 29», учитель - Шарпило Олена Володимирівна; 

Нарбута Вадима, вихованця гуртка «Культура мови та спілкування» 

Будинку творчості школярів та юнацтва Братської селищної ради 

Миколаївської області, керівник - Бешлеул Людмила Миколаївна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Федоренко Еліну, вихованку гуртка культури мови та спілкування 

«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, керівник - Філіпчук Любов Іванівна. 

ІІ місце 

Ісраєлян Руслану, вихованку гуртка «Культура мови та спілкування» 

Будинку творчості школярів та юнацтва Братської селищної ради 

Миколаївської області, керівник - Бешлеул Людмила Миколаївна; 

Паланюк Дар’ю, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

драматичного гуртка «Atoms» дитячо-юнацького Центру національного 

відродження Первомайської міської територіальної громади Миколаївської 

області, керівник - Гаврилюк Тетяна Пилипівна. 

ІІІ місце 

Ульянова Влада, вихованця театру читцiв «Територія слова» Будинку 

творчостi дiтей та юнацтва Інгульского району м. Миколаїв, керівник - Kалiнiна 

Лариса Анатолiiвна; 

Кривонос Софію, вихованку театрального колективу «Діти Мельпомени» 

комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29»             

м. Суми Сумської області, керівник - Древаль Олена Євгеніївна; 

Приходько Єлизавету, вихованку театрального колективу «Діти 

Мельпомени» комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 29» м. Суми Сумської області, керівник - Товста Віталія 

Володимирівна. 

Середня вікова категорія 

І місце 

Остапенко Тетяну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

драматичного гуртка «Atoms» Дитячо-юнацького Центру національного 

відродження Первомайської міської територіальної громади Миколаївської 

області, керівник - Гаврилюк Тетяна Пилипівна. 

ІІ місце 

Грінченко Дар’ю, вихованку театрального колективу «Діти Мельпомени» 

комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29» 

м. Суми Сумської області, керівник - Древаль Олена Євгеніївна; 
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Нагулу Анну, вихованку театральної студії «Юність» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Отюцька Тамара 

Дмитрівна. 

ІІІ місце 

Гаврилюка Арсенія, учня Миколаївського муніципального колегіуму 

ім.. В.Д. Чайки, вихованця гуртка художнього читання «Слово» 

Миколаївського міського Палацу культури «Молодіжній», керівник - Сучиліна 

Галина Юріївна; 

Захарченко Ангеліну, вихованку гуртка «Художнє читання» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Чібалін Ніна 

Олександрівна. 

Старша вікова категорія 

І місце 

Мацеху Марину, вихованку гуртка культури мови та спілкування 

«Дивограй» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, керівник - Філіпчук Любов Іванівна. 

ІІ місце 

Васильчук Єлизавету, вихованку «Народного художнього колективу» 

театру «Мрія» Палацу творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Олійник Марія 

Олександрівна. 

Змішана вікова категорія 

І місце 

Мацеху Марину, Соловей Мілану, Федоренко Еліну, вихованок гуртка 

культури мови та спілкування «Дивограй» Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва, керівник - Філіпчук Любов Іванівна. 

Номінація «Естрадний спів», солісти-вокалісти 

перша молодша вікова категорія 

І місце 

Соловей Мілану, вихованку «Народного художнього колективу» театру 

естрадної пісні «Злагода» Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва, 

керівник - Казімірова Олена Іванівна; 

Солощук Софію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Табакар Тетяна Іванівна. 

ІІ місце 

Айвазян Анну, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Табакар Тетяна Іванівна. 

ІІІ місце 

Попову Ольгу, вихованку колективу «Золоті краплинки» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 
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Миргородського району Полтавської області, керівник - Бут Наталія 

Григорівна; 

Степанову Єлізавету, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Братащук Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Табакар Тетяна Іванівна. 

ІІ місце 

Свинарчук Ольгу, вихованку «Народного художнього колективу»  

вокального ансамблю та студії естрадної пісні «Вернісаж» Будинку дитячої 

творчості м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Дьячина Ольга 

Сергіівна; 

Янюк Діану, вихованку «Народного художнього колективу» театру пісні 

«Криниченька» Закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» 

м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна Валентина Анатоліївна. 

ІІІ місце 

Стефанішена Максима, вихованця «Народного художнього колективу» 

студії естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Федоренко Еліну, вихованку «Народного художнього колективу» театру 

естрадної пісні «Злагода» Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області, керівник - Казімірова Олена Іванівна; 

Шевєка Матвія, вихованця «Зразкового художнього колективу» вокального 

ансамблю «Любисточки» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського 

району м. Миколаїв, керівник - Панкова Олена Сергіївна; 

Шумського Стаса, вихованця «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Табакар Тетяна Іванівна.  

Середня вікова категорія 

І місце 

Буткалюк Олену, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

вокального ансамблю «Любисточки» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Панкова Олена Сергіївна; 

Дячук Євгенію, вихованку «Народного художнього колективу» вокального 

ансамблю «Вернісаж» Нетішинського комунального закладу позашкільної 

освіти «Будинок дитячої творчості» Хмельницької області, керівник - Дьячина 

Ольга Сергіївна. 

ІІ місце 

Анфілатову Яну, вихованку вокальної студії «Діти-квіти» Шепетівського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Балагур Жанна Анатоліївна; 
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Донченко Вероніку, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Табакар Тетяна Іванівна. 

ІІІ місце 

Журавель Дар’ю, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Коган Вероніку, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Доленко Людмила Олександрівна; 

Літвинову Катерину, 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 м. Миколаїв, керівник - Хайдукова Антоніна Євгенівна; 

Чертенкову Ірину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

Старша вікова категорія 

ІІ місце 

Мельнікова Богдана, вихованця «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Доленко Людмила Олександрівна. 

Дебют 

І місце 

Широкоряд Орину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

вокальної студії «Дзвіночок» Центру дитячої та юнацької творчості                     

м. Добропілля Донецької області, керівник - Московцева Катерина Валеріївна, 

акомпаніатор -Капаєва Тетяна Михайлівна. 

Номінація «Естрадний спів», малі форми 

середня вікова категорія 

І місце 

квартет «Зразкового художнього колективу» вокального ансамблю 

«Любисточки» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району 

м. Миколаїв, керівник - Панкова Олена Сергіївна. 

Змішана вікова категорія 

І місце 

тріо «МЕД» «Народного художнього колективу» театру пісні 

«Криниченька» Закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості»                  

м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна Валентина Анатоліївна. 

Номінації «Естрадний спів» ансамблі 

перша молодша вікова категорія 

І місце 
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«Зразковий художній колектив» вокальну студію «Дзвіночок» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, керівник -

Московцева Катерина Валеріївна, акомпаніатор - Капаєва Тетяна Михайлівна. 

ІІ місце 

вокальний ансамбль «Народного художнього колективу» студії естрадного 

співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна. 

Друга молодша вікова категорія 

ІІІ місце 

вокальний ансамбль «Зернятко» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Сенчанської територіальної громади Миргородського району 

Полтавської області, керівник - Козачко Анатолій Іванович. 

Середня вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» вокальний ансамбль «Любисточки» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, 

керівник - Панкова Олена Сергіївна. 

ІІ місце 

гурт «Нова країна» «Народного художнього колективу» вокального 

об'єднання «Відлуння» дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного 

району м. Миколаїв, керівник - Шевченко Антоніна Михайлівна. 

ІІІ місце 

вокальний ансамбль «Народного художнього колективу» студії естрадного 

співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна.  

ІІІ місце 

вокальний ансамбль «Народного художнього колективу» студії естрадного 

співу «Сузір’я» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник - Доленко Людмила Олександрівна. 

номінація «Народний спів. Солісти-вокалісти» 

Друга молодша вікова категорія 

І місце 

Руду Емілію, вихованку «Народного художнього колективу» театру пісні 

«Криниченька» Закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» 

м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна Валентина Анатоліївна. 

Середня вікова категорія 

Гран-Прі 

Рулу Наталю, вихованку вокальної студії «Діти-квіти» Шепетівського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Балагур Жанна Анатоліївна. 

І місце 

Коваленко Маріну, вихованку «Народного художнього колективу» театру 

пісні «Криниченька» Закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої творчості» 

м. Нетішин Хмельницької області, керівник - Темна Валентина Анатоліївна. 
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номінація «Народний спів» ансамблі 

Середня вікова категорія 

І місце 

вокальний гурт «Кумасі» вокальної студії «Діти-Квіти» Шепетівського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник 

- Балагур Жанна Анатоліївна. 

Дипломом учасника 

Узунову Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

естрадного танцю «Ніка» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Сидорченко Наталя 

Миколаївна; 

Швець Дар'ю, вихованку Зразкового художнього колективу» гуртка 

естрадного танцю «Ніка» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Южноукраїнськ Миколаївської області, керівник - Сидорченко Наталя 

Миколаївна; 

театральну студію «Юність» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Сенчанської територіальної громади Миргородського району 

Полтавської області, керівник - Отюцька Тамара Дмитрівна; 

Зозулю Крістіну, вихованку гуртка «Рукоділля» Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Чухно Оксана 

Петрівна; 

Матяра Богдана, вихованця гуртка «Рукоділля» Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Чухно Оксана 

Петрівна; 

Назаренко Аріану, вихованку гуртка «Журналістика» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Великодна Алла 

Ігорівна; 

Басова-Полтавцева Єгора, вихованця «Народного художнього колективу» 

театру «Мрія» Палацу творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Олійник Марія 

Олександрівна;  

Георгія В'ячеслава, вихованця «Народного художнього колективу» театру 

«Мрія» Палацу творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Олійник Марія 

Олександрівна; 

Кирилову Єву, вихованку театрального колективу «Діти Мельпомени» 

комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29», 

керівник - Товста Віталія Володимирівна; 

Павленко Таїсію, вихованку гуртка «Культура мови та спілкування» 

Будинку творчості школярів та юнацтва Братської селищної ради 

Миколаївської області, керівник - Бешлеул Людмила Миколаївна; 
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Рикалову Анну, вихованку театрального колективу «Діти Мельпомени» 

комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29», 

керівник Товста Віталія Володимирівна; 

Балагур Олександру, вихованку Школи лідерства та зв’язків з 

громадськістю Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, керівник - Рула Світлана Миколаївна; 

Балагуру Максима, вихованця театральної студії «Юність» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Отюцька Тамара 

Дмитрівна; 

Дарбаідзе Артема, вихованця театральної студії «Юність» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Отюцька Тамара 

Дмитрівна; 

Єрьоміна Романа, вихованця театральної студії «Юність» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Отюцька Тамара 

Дмитрівна; 

Нагулу Станіслава, вихованця театральної студії «Юність» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Отюцька Тамара 

Дмитрівна; 

Чібаліна Владислава, вихованця гуртка «Художнє читання» Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області, керівник - Ніна Олександрівна; 

Голокоз Іванну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Махиню Анну, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна;  

Плужнік Таїсію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Людмила Дмитрівна; 

Широкоряда Микиту, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

вокальної студії «Дзвіночок» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Добропілля Донецької області, керівник - Московцева Катерина Валеріївна, 

акомпаніатор - Капаєва Тетяна Михайлівна. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.  

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 


