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Видання інформує про майстрів різних жанрів мистецтв, які стали лауреа-

тами міжнародних та вітчизняних (всеукраїнського значення, регіональних, об-

ласних, міських) конкурсів у 2015 році. 

При підготовці видання використано матеріали преси та Інтернету. Спочат-

ку надається інформація про міжнародні конкурси в зарубіжних країнах, потім – 

про мистецькі заходи, що проходили в Україні. Інформація подається в алфаві-

тному порядку за назвою конкурсу. Прізвища та імена осіб вказано відповідно 

до того, як їх подано у першоджерелах.  

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 

 

 

Наша адреса:                          04070, м. Київ-70, Боричів узвіз, 13 
 

Тел. 

 

425–23–26 

 

Ел. пошта: dif@nplu.org; info_nplu@ua.fm 
  

Укладач О. М. Ісаченко, головний бібліотекар відділу ДІФ 

Інформаційного центру з питань культури та мис-

тецтва 

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заст. генерального директора 

mailto:div@nplu.org;
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М І Ж Н А Р О Д НІ  К О Н К У Р С И В  З А Р У Б І Ж НИ Х К Р А Ї Н А Х  

ІІ Міжнародний конкурс піаністів  

(у рамках ІІІ Міжнародного музичного фестивалю фонду Г. Алієва,  

м. Габала, Азербайджан) 

І премія – Шафран Тетяна (м. Київ) 

Х Міжнародний театральний фестиваль «Авансцена – 2015» 

(м. Каунас, Литва) 

І премія – народний художній колектив театр «Пролісок» (спеціалі-

зована школа І–ІІІ ступенів № 23, м. Київ) – за виставу 

казку-мюзикл «Таємниця цвіту папороті». Режисер-

постановник – О. Ігнатов) 

Міжнародний конкурс арт-фотографії «Al-Thani Award for Photography» 

(м. Доха, Катар) 

І премія – фото «Gold symphony». Фотохудожник – Собокар Дмитро 

(м. Львів) 

V Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Animax Skopje Fest» 

(м. Скоп’є, Македонія) 

Номінація «Кращий фільм для дітей» 

Приз  

«Золота  

цеглина» 

– фільм «Халабудка». Режисер – Депоян Манук 

ХV Міжнародний фестиваль-конкурс «Балатон – Мистецтво – Молодість» 

(м. Балатонфюред, Угорщина) 

Гран-прі – театр «Спірограф» Центру культурно-мистецьких ініціа-

тив у м. Львові – за виставу «Жартівниця» М. Альбиков-

ського (постановник – А. Сендецький) 

VI Міжнародний конкурс карикатур «Берлін – 2015» 

(м. Берлін, Німеччина) 

І премія – Семендяєв Сергій – художник-карикатурист (м. Бер-

дянськ, Запорізька обл.) 

Берлінський міжнародний кінофестиваль «Берлінале» 

(Німеччина) 

Приз  

«Срібний  

– Михальчук Сергій – кінооператор, з.д.м. України – за 

фільм «Під електричними хмарами» (Росія – Польща –
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ведмідь» Україна). Режисер – Олексій Герман (молодший) 

ІІІ Міжнародний конкурс юних скрипалів «Буду віртуозом» 

(м. Краків, Польща) 

І премія – Луц Богдан (Львівська середня спеціалізована музична 

школа-інтернат ім. С. Крушельницької) 

LX Міжнародний конкурс піаністів ім. Ф. Бузоні 

(м. Больцано, Італія) 

ІІІ премія – Лопатинський Роман (м. Київ) 

ХХІV Міжнародний конкурс виконавців естрадної пісні «Вітебськ – 2015»  

(у рамках ХХIV Міжнародного фестивалю мистецтв  

«Слов’янський базар у Вітебську», Білорусь) 

ІІІ премія, 

спеціальний 

приз 

«Слов’янська 

надія» 

– Твердоступ Анна (м. Кіровоград) 

XIII Міжнародний дитячий музичний конкурс «Вітебськ – 2015»  

(у рамках ХХІV Міжнародного фестивалю мистецтв  

«Слов’янський базар у Вітебську», Білорусь) 

І премія – Галицька Дарина (м. Харків) 

ІІІ премія – Пишна Дарина (м. Київ) 

IV Міжнародний конкурс «Вікторія – 2015»  

(присвячений пам’яті співачки Анни Герман) 

(м. Варшава, Польща) 

І премія – Навоєва Ірина (м. Житомир) 

ХІІ Міжнародний фестиваль аматорських фільмів імені Леона Войтали 

(м. Берунь, Польща) 

Гран-прі – фільм «Не менше 50 кг». Режисер – Артеменко Марина 

Міжнародний конкурс для скрипки соло імені Тадеуша Вронського  

(м. Варшава, Польща) 

І премія – Смовж Орест (м. Львів) 

Міжнародний конкурс гітаристів «Gredos San Diego» 

(м. Мадрид, Іспанія) 

Гран-прі – Топчій Марк (м. Київ) 
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XVIII Міжнародний фестиваль народної музики  

«Дзвенять цимбали і гармоніки»  

(м. Постави, Білорусь) 

Гран-прі – Сухий Іван – з.п.к. України, гармоніст, викладач Жашків-

ської ДМШ (Черкаська обл.) 

Фестиваль «Дні камерної музики» 

(м. Фарель, Німеччина) 

ІІІ премія – Коломієць Максим – композитор – за твір «RE-Pulse II» 

LVIII Міжнародний фестиваль документального кіно та анімації  

«DOK Leipzig» 

(м. Лейпциг, Німеччина) 

премія  

«Leipziger Ring» 

(«Лейпцигське 

кільце») 

– документальний фільм «Подія» (Нідерланди – Бель-

гія). Режисер – Лозниця Сергій  

Міжнародний кінофестиваль «Jameson» у Дубліні 

(Ірландія) 

Номінація «Кращий фільм» 

 – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

Міжнародний фестиваль студентського кіно «Early Bird» 

(м. Софія, Болгарія) 

Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Балажер. Коригування дійсності» (Україна – 

Швейцарія). Режисер – Кордонець Леся 

IV Міжнародний екуменічний фестиваль колядок та пасторалів  

(містечко Чісна, Польща) 

Гран-прі – хор «Ставрос» (м. Львів) 

Конкурс «Злота лодка»  

(у рамках V Міжнародного фестивалю творчості молоді  

«Фольклорне інспіранце»)  

(м. Лодзь, Польща) 

Гран-прі – народний ансамбль танцю «Барвінок» (Луганська обл.) 
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II Міжнародний дитячий музичний конкурс-фестиваль «Зоряні мости»  

(м. Ахелой, Болгарія) 

Гран-прі – Халявченко-Бабіч Ліза (фортепіано, м. Орджонікідзе, 

Дніпропетровська обл.) 

V Міжнародний фестиваль глухонімого кіно та мистецтва у Торонто  

(Канада) 

Номінація «Краща драма» 

 – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

VII Міжнародний кінофестиваль документального кіно в Індії 

(м. Нашик, Індія) 

Номінація «Кращий іноземний короткометражний документальний 

фільм» 

 – фільм «Небесна варта». Режисер – Вовк Дмитро (м. Пол-

тава) 

VII Міжнародний фестиваль-конкурс «International de Muzica Corala»  

(Молдова) 

Номінація «Камерні хори» 

І премія – Одеський молодіжний жіночий хор «Оріана» 

VI Незалежний міжнародний інтернет-фестиваль короткометражних 

фільмів (IISFF) 

(м. Нью-Йорк, США) 

Номінація «Ігрове кіно» 

 – фільм «Тунель». Режисер – Булига Віктор (м. Рівне) 

Номінація «Музичне кіно» 

 – відеокліп на пісню «Милості одної». Автор – Зінчук Сер-

гій (м. Рівне) 

XVII Міжнародний цирковий фестиваль  

«International Circus Festival City of Latina» 

(м. Латина, Італія) 

Вища  

нагорода 

«Латинське 

Золото» 

– Давиденко Валерія – еквілібристка, цирк «Кобзов»  

(м. Київ) 

Спеціальний 

приз фести-

– дует «Madness»: Дудник Олена та Малий Олексій – пові-

тряні гімнасти, цирк «Кобзов» (м. Київ) 
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валю 

Міжнародний хоровий конкурс – ХІІІ International Choir Competition 

Flanders-Maasmechelen 2015 

(Бельгія) 

Гран-прі – Одеський молодіжний жіночий хор «Оріана» 

Номінація «Однорідні хори» 

І премія – Одеський молодіжний жіночий хор «Оріана» 

 

Спеціальний 

приз за краще 

виконання 

обов’язкового 

твору бель-

гійського 

композитора 

– Одеський молодіжний жіночий хор «Оріана» 

Конкурс виконавців сучасної музики «Concours Nicati» 

(м. Берн, Швейцарія) 

І премія – Сульдіна Софія (скрипка, м. Київ) 

Міжнародний конкурс класичної музики імені королеви Єлизавети 

(м. Брюссель, Бельгія) 

ІІ премія – Семененко Олексій (скрипка, м. Одеса) 

ХХ Міжнародний кінофестиваль «Кіновесна» (Kino Pavasaris) 

(м. Вільнюс, Литва) 

Номінація «Кращий режисер» 

 – Слабошпицький Мирослав – режисер – за фільм «Плем’я» 

XXIV Відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії «Кіношок» 

(м. Анапа, РФ) 

Номінація «Краща музика» 

 – фільм «Політ золотої мушки». Режисер – Кравчишин Іван 

 

Спеціальний 

приз «За пси-

хологічну то-

чність діало-

гів» 

– Горностай Катерина – режисер – за фільм «Віддалік» 
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Міжнародний ковальський фестиваль 

(м. Ібзіц, Австрія) 

Номінація «Скульптурна композиція "Єдність"» 

 – Паньків Ярослав (м. Івано-Франківськ) 

 – Торуля Сергій (м. Рівне) 

LV Краківський міжнародний кінофестиваль 

(Польща) 

Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Дибук. Історія мандрівних душ» (Польща – Шве-

ція – Україна). Режисер – Копчинський Кшиштоф 

Міжнародний північноамериканський кінофестиваль «Crested Butte Film 

Festival» 

(м. Крестед Б’ютт, штат Колорадо, США) 

Номінація «Видатна дебютна акторська робота» 

Спеціальний 

приз журі 

– Новікова Яна – за головну роль у фільмі «Плем’я». Режи-

сер – Слабошпицький Мирослав 

І Міжнародний фестиваль молодіжного мистецтва «Літо – 2015» 

(м. Кобрин, Білорусь) 

Номінація «Вокал» 

І премія – Рябчук Світлана (м. Ковель, Волинська обл.) 

Номінація «Дуети, квартети, ансамблі» 

ІІІ премія – квартет «Оксамит» (Волинська обл.) 

I Мармароський міжнародний кінофестиваль 

(м. Сигіт-Мармароський, Румунія) 

Номінація «Кращий короткометражний фільм» 

 – фільм «Листопад». Режисер – Кондакова Марія 

Міжнародний конкурс молодих виконавців  

(у рамках Міжнародного фестивалю фортепіанної та камерної музики 

«Clavi Cologne» в м. Кельні, Німеччина) 

ІІ премія – Цуруль Євгенія (Київська ДМШ № 3 ім. В. Косенка) 
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Міжнародний фестиваль Миру та Кіно (International Peace&Film Festival) 

(м. Орландо, штат Флорида, США) 

Номінація «Короткометражний документальний фільм» 

Премія  

«Сутність» 

(«Essence») та 

Приз 

суддівських 

симпатій 

(Judges 

Choice 

Awards) 

– документальний фільм «Бекендор». Режисер – Харченко 

Анастасія 

Міжнародний конкурс піаністів ім. М. Монополи 

(м. Барлетта, Італія) 

ІІ премія та 

Срібна  

медаль 

– Шафран Тетяна (м. Київ) 

ХХХІ Міжнародний кінофестиваль фільмів про кохання у Монсі  

(Бельгія) 

Нагорода 

«Приз моло-

дих європей-

ців», нагоро-

да Журі 

CICAE  

(Міжнародної 

конфедерації 

кінотеатрів 

мистецького 

та експери-

ментального 

кіно) 

– фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

ХІ Міжнародний конкурс-фестиваль молодих виконавців «Mountain con-

stellation – aspiration, fantasy, flight» 

(м. Ліптовський Мікулаш, Словаччина) 

Номінація «Інструментальний жанр» 

 – Черевченко Олександр (м. Умань, Черкаська обл.) 
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Міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики  

«Нова хвиля – 2015» 

(м. Сочі, РФ) 

ІІІ премія – денс-поп-рок гурт «The Pringlez» (м. Харків) 

          Міжнародний фестиваль релігійної пісні  

«NOVA PIOSENKA NA NOWE MILENIUM» 

(м. Скаришев, Польща) 

І премія – Шевчук Олександр (Волинська обл.) – за виконання пісні 

«Знала б ти колись, Маріє» 

ІХ Міжнародний кінофестиваль про права людини в Нюрнберзі 

(Німеччина) 

Гран-прі – документальний фільм «Майдан» (Україна – Нідерлан-

ди). Режисер – Лозниця Сергій 

Х Міжнародний конкурс молодих оперних виконавців Олени Образцової 

(м. Санкт-Петербург, РФ) 

І премія – Присяжнюк Тарас (тенор, м. Донецьк) 

Відкритий міжнародний конкурс інструментальних виконавців  

«Open Spain» («Відкрита Іспанія») 

(м. Льорет де Мар, Іспанія) 

І премія – Жихарєва Олександра та Суворова Аліса (фортепіано,  

м. Херсон) 

VIІ Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Passion For Freedom» 

(м. Лондон, Велика Британія) 

Номінація «Скульптура» 

ІІ премія – скульптура «Жага Свободи». Скульптор – Ів Дмитро 

Номінація «Кіно» 

ІІІ премія – документальний фільм «Сильніше, ніж зброя» (творчий 

колектив кінематографістів «Вавилон’13». Продюсер – 

Супрун М.) 

Міжнародний конкурс піаністів в Нідерландах 

І премія – Михайличенко Христина (м. Ірпінь, Київська обл.) 
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ХХХІ Міжнародний фестиваль хореографії «Prietenia» 

(м. Васлуй, Румунія) 

Номінація «Dans tematik» 

І премія – танцювальний колектив «Тріумф» (Кіровоградська обл.) 

Номінація «Dans popylar stilizat» 

І премія – танцювальний колектив «Тріумф» (Кіровоградська обл.) 

ІІ Ризький міжнародний кінофестиваль 

(Латвія) 

Гран-прі – документальний фільм «Подія» (Нідерланди – Бельгія). 

Режисер – Лозниця Сергій 

XVI Міжнародний хоровий конкурс «Різдвяна Прага» 

(м. Прага, Чехія) 

Номінація «Фольклорна пісня» 

Золота ме-

даль, Спеціа-

льний приз за 

яскраву дра-

матургію ви-

конання 

– камерний дівочий хор Київської середньої спеціалізова-

ної школи-інтернату ім. М. Лисенка – за виконання духо-

вної музики 

ІІ Мінський міжнародний Різдвяний конкурс вокалістів 

(Білорусь) 

І премія – Малафій Михайло (тенор, м. Львів) 

Національний американський фестиваль незалежного кіно 

«Sundance=Санденс» 

(м. Парк-Сіті, штат Юта, США) 

Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Російський дятел» (Велика Британія–США–

Україна). Режисер – Ч. Грасіа  

Міжнародна кінематографічна нагорода Global Filmmaking Award від Санден-

ського інституту та цифрового каналу новин AJ+  

(для підтримки молодих незалежних кіномитців з усього світу) 

 – режисер Слабошпицький Мирослав – за проект нової по-

внометражної стрічки «Люксембург» 
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Міжнародний пісенний та музичний конкурс «Sanremo Junior» 

(м. Сан-Ремо, Італія) 

Гран-прі – Тарасова Софія (м. Київ) 

І премія – Галицька Дарина (м. Харків) 

 – Тарасова Софія (м. Київ) 

Спеціальна 

нагорода  

(статуетка 

Sanremo 

Junior) 

– Воронова Анна (м. Київ) 

– Пишна Дарина (м. Київ) 

ХІІ Міжнародний кінофестиваль в Севільї 

(Іспанія) 

Номінація «Кращий неігровий фільм» 

Нагорода 

«Нові Хвилі» 

– документальний фільм «Подія» (Нідерланди – Бельгія). 

Режисер – Лозниця Сергій 

Міжнародний конкурс молодих скульпторів «Scultura da vivere» 

(м. Кунео, Італія) 

І премія – Мочула Лілія (м. Тернопіль) 

Міжнародний конкурс гри на ударних інструментах під егідою фірми 

«Drum Workshop» 

(Велика Британія) 

Гран-прі – Герчев Віктор – барабанщик (м. Київ) 

Міжнародний тематичний фестиваль «Uranium Film Festival» 

(м. Квебек, Канада) 

Номінація «Кращий ігровий фільм» 

І премія,  

нагорода 

«Жовтий 

Оскар» 

– драматичний серіал «Метелики». Режисер – Воробйов  

Віталій 

Міжнародна трієнале живопису країн Карпатського регіону  

«Срібний Квадрат – 2015» 

(м. Красичин, Польща) 

ІІ премія – Янович Ігор – художник (м. Львів) 
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XXVI Міжнародний кінофестиваль у Трієсті 

(Італія) 

Номінація «Кращий короткометражний фільм» 

 – фільм «Давай не сьогодні». Режисер – Сиволап Христина 

LXXVII Всесвітній фестиваль авторського кіно «UNICA – 2015» 

(м. Санкт-Петербург, РФ) 

Номінація «Аматорське та молодіжне кіно» 

Бронзова 

медаль 

– фільм «Абонент». Режисери – Артеменко Марина та  

Оксана 

Номінація «Кіношколи та молоді професіонали» 

Бронзова 

медаль 

– фільм «Зустріч». Режисер – Робскі Владислав 

XXXIV Міжнародний фестиваль церковної музики «Хайнувка – 2015» 

(м. Білосток, Польща) 

ІІ премія – хор духовенства Дубенського благочиння (керівник – 

з.п.к. України О. Кривенчук, Рівненська обл.) 

ІХ Міжнародний конкурс піаністів Хамамацу 

(м. Токіо, Японія) 

ІІ премія – Лопатинський Роман (м. Київ) 

ХХХІХ Міжнародний фестиваль циркового мистецтва 

(м. Монте-Карло, Монако) 

Нагорода 

«Бронзовий 

клоун» 

– дует акробатів «Silver Stones» («Срібні камні»): Ликов 

Дмитро та Лянний Кирило (м. Київ) 

Міжнародний кінофестиваль незалежного кіно «World Fest Houston» 

(м. Х’юстон, США) 

Номінація «Телевізійний міні-серіал» 

І премія,  

нагорода 

«Platinum 

Remi Award» 

– детективний серіал «Нюхач». Режисер – Литвиненко  

Артем 

Номінація «Документальний фільм» 

ІІ премія,  

нагорода 

«Gold Remi 

– документальна драма «Архімед. Володар чисел». Режи-

сер – Шаповал Тарас 
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Award» 

Міжнародний кінофестиваль «Handle Climate Change Film Festival» 

(КНР) 

Номінація «Кращий короткометражний фільм» 

 – відеоробота «Бережіть землю» Театру тіней «Fireflies»  

(м. Чернігів) 

 

К О НК У Р С И  В У К Р АЇ НІ  

ХV Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького  

виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» 

(м. Запоріжжя) 

Гран-прі – вокальний ансамбль «Viva del Canto» Запорізького музи-

чного училища ім. П. Майбороди 

Міжнародний багатожанровий фестиваль мистецтв «ArtTalentFest – 2015» 

(м. Київ) 

Гран-прі – Гончарук Марія (вокал, м. Київ) 

VIII Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Wiz-Art – 2015» 

(м. Львів) 

Номінація «Кращий український фільм» 

 – фільм «Віддалік». Режисер – Горностай Катерина 

VI Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Е. Гілельса 

(м. Одеса) 

І премія та 

«Золота  

медаль» 

– Канке Олексій (м. Київ) 

– Кочнєв Володимир (м. Одеса) 

– Шафран Тетяна (м. Київ) 

ІІ премія та 

«Срібна  

медаль» 

– Лян Чженьюй (м. Одеса) 

– Швець Вікторія (м. Київ) 

ІІІ премія та 

«Бронзова  

медаль» 

– Турбінський Андрій (м. Одеса) 

IV Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Dance Song fest 2015» 

(м. Харків) 

Гран-прі – Мкртчан Ерік (вокал, м. Харків) 
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 – народний ансамбль танцю «Весна» (хореографія, м. Пол-

тава) 

Х Міжнародний фестиваль екранних мистецтв «Дніпро-сінема»  

імені Данила Сахненка 

(м. Дніпропетровськ) 

Номінація «Ігрове кіно» 

 – фільм «Не менше 50 кг». Режисер – Артеменко Марина 

(м. Київ) 

Номінація «Документальне кіно» 

 – фільм «Втрачений рай». Режисер – Загородній Микола 

(м. Хмільник, Вінницька обл.) 

Номінація «Просвітницьке кіно» 

 – двосерійний документальний телевізійний фільм «Три лі-

та Тараса Шевченка». Режисери – Іванченко Наталія та 

Старіков Дмитро (м. Полтава) 

Номінація «Мультиплікація» 

 – фільм «Червоний м’яч» (студія КІТ (кіно і театр) «На до-

лоні», м. Львів) 

Номінація «Кращий фільм для дітей» 

 – музичний фільм «Чарівні історії. Еліксир добра». Режи-

сер – Солдатенко Лілія (м. Одеса) 

ХІІ Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини 

«Docudays UA» 

(м. Київ) 

Приз імені 

Андрія  

Матросова 

– фільм «Скрізь Майдан». Режисер – Горностай Катерина 

IV Міжнародний цирковий фестиваль «Золотий трюк Кобзова» 

(м. Одеса) 

Золото – Давиденко Валерія (еквілібр) 

 – дует «Madness»: Дудник Олена, Малий Олексій (повітря-

на гімнастика на ременях) 

Срібло – тріо «Музична шкатулка»: Яковенко Софія, Давиденко 

Дарія та Валерія (хула-хупи) 

 – Кобзова Тетяна (ілюзійний атракціон) 

 – «The Godfather»: Карплюк Юрій, Потайчук Володимир, 

Немцев Сергій, Цвєтков Максим (вольтиж) 
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 – «Miracle»: Оболоніна Євгенія, Хафізов Роман (акробати-

чний дует) 

Бронза – «Дві зірки»: Баля Марина та Сергій (акробатичний дует) 

 – «History Makers»: Круглик Максим, Степаненко Віктор 

(парні ремені) 

ІІ Міжнародний театральний фестиваль «Зоряний шлях» 

(м. Полтава) 

Номінація «Краща режисерська робота» 

Дмітрієва  

Оксана 

– за постановку вистави «Майська ніч» М. Гоголя (Харків-

ський державний академічний театр ляльок  

ім. В. А. Афанасьєва) та вистави «Івасик-Телесик» за мо-

тивами української народної казки (Полтавський акаде-

мічний обласний театр ляльок) 

Назаренко 

Марина 

– за постановку вистави «Дерево казок» (Київський націо-

нальний університет театру, кіно та телебачення  

ім. І. Карпенка-Карого) та вистави «ВінВонаЖиття»  

(Київський театр «Paperwall») 

Номінація «Краща сценографія» 

Денисова  

Наталія 

– художник-постановник вистави «Майська ніч» М. Гоголя 

(Харківський державний академічний театр ляльок  

ім. В. А. Афанасьєва) та вистави «Івасик-Телесик» за мо-

тивами української народної казки (Полтавський акаде-

мічний обласний театр ляльок) 

Номінація «Краще музичне оформлення» 

Шевченко 

Юрій 

– за музичний супровід вистави «Українські переспіви»  

Ю. Тітарова (Київський приватний театр ляльок «Рав-

лик») 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Брижань  

Наталія 

– актриса Хмельницького обласного театру ляльок – за 

роль у виставі «Стара Вітряниця» Г. К. Андерсена (режи-

сер – С. Брижань) 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

Іванків  

Тарас 

– актор Тернопільського академічного обласного театру ак-

тора і ляльки – за роль у виставі «Небилиці про Курочку 

Рябу» А. Макєєва (режисер – з.а. України В. Лісовий) 

Номінація «Краща драматургія» 

 – Полтавський академічний обласний театр ляльок – за 

драматургію ІІ-го Театрального проекту «Зоряний шлях» 
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І Відкритий міжнародний конкурс вокалістів «Impreza» (в рамках фести-

валю оперного мистецтва та класичної музики «Опера в мініатюрі») 

(м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) 

І вікова категорія (18–25 років) 

І премія – Калугіна Інна (м. Івано-Франківськ) 

ІІ премія – Вознюк Олександр (м. Київ) 

 – Радванський Ігор (м. Львів) 
ІІІ премія – Крепс Ольга (м. Одеса) 

 – Кримінський Андрій (м. Хмельницький) 

ІІ вікова категорія (26–35 років) 

ІІ премія – Бубела Олеся (м. Львів) 

 – Миколайко Катерина (м. Дніпропетровськ) 

ІІІ премія – Кайсіна Олександра (м. Львів) 

XV Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Інтерлялька – 2015» 

(м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Огородня 

Вікторія 

– актриса Київського академічного театру ляльок – за роль у 

виставі «Гуси-лебеді» Г. Гусарова (режисер – М. Уриць-

кий) 

Номінація «Краще режисерське втілення» 

 – Закарпатський академічний обласний театр ляльок – за 

виставу «Тричі славний розбійник Пинтя» О. Гавроша 

(режисер – О. Жюгжда) 

ІІ Міжнародний фестиваль історичного документального кіно 

(м. Київ) 

Номінація «Кращий образ у кадрі» 

 – фільм «Тарас Шевченко. Ідентифікація». Режисер – Про-

скурня Сергій 

Номінація «Краща режисура» 

 – фільм «Вільні люди». Режисер – Яровенко Ганна 

Номінація «Кращий історичний фільм» 

 – фільм-розслідування «Степан Бандера. Между красным и 

чёрным». Режисер – Поддубний Ігор 
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ХХІІ Міжнародний багатожанровий авторський фестиваль-конкурс  

«Квітка на камені – 2015»  

(м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) 

Номінація «Вокал» 

І премія – Бойко Касинія (м. Іллічівськ, Одеська обл.) 

 – Ліва Анастасія (м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.) 

 – Сорокіна Ольга (м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.) 

 – Старушко Катерина (м. Бердянськ, Запорізька обл.) 

ІІ премія – Наконечний Роман (м. Львів) 

 – Шумська Наталія (м. Дніпропетровськ) 

ІІІ премія – Долгих Ліана (м. Іллічівськ, Одеська обл.) 

 – Коновець Владлена (м. Херсон) 

 – Сірант Софія (м. Херсон) 

 – Юр’єва Поліна (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) 

Номінація «Саксофон» 

І премія – Цзу Лінжуй (м. Одеса) 

Номінація «Фортепіано» 

І премія – Гурова Олександра (м. Херсон) 

 – Цзини Хе (м. Одеса) 

 – Шендрик Софія (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) 

ІІ премія – Гринюк Євген (м. Херсон) 

 – Коробка Анастасія (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) 

ІІІ премія – Кишинська Софія (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) 

 – Юр’єва Поліна (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) 

Номінація «Скрипка» 

ІІ премія – ансамбль скрипалів «Рондо» (м. Ніжин, Чернігівська обл.) 

Номінація «Сучасний танець» 

І премія – зразковий колектив України ансамбль танцю «Сюрприз» 

(м. Одеса) 

 – Черноіванова Дар’я (м. Одеса) 

ІІІ премія – народний художній колектив студія класичного танцю 

«Арабеск» (м. Чернівці) 

 – народний художній колектив ансамбль танцю «Нью Анс» 

(м. Київ) 

Номінація «Естрадний танець» 

І премія – зразкова студія «Грація» (смт Червоний Донець, Харків-

ська обл.) 

 – народний художній колектив ансамбль танцю «Нью Анс» 

(м. Київ) 
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ІІ премія – зразковий театр танцю «Ноктюрн» (м. Кривий Ріг, Дніп-

ропетровська обл.) 

ІІІ премія – зразкова студія «Грація» (смт Червоний Донець, Харків-

ська обл.) 

 – хореографічний колектив «Дана» (м. Одеса) 

Номінація «Народний танець» 

І премія – дитячий зразково-показовий ансамбль народного танцю 

«Квіти України» (м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.) 

 – зразковий ансамбль танцю «Дивертисмент» (м. Бердянськ, 

Запорізька обл.) 

 – зразковий ансамбль танцю «Мрія» (м. Харків) 

 – народний ансамбль народного танцю «Енергія» (м. Юж-

ноукраїнськ, Миколаївська обл.) 

 – народний художній колектив ансамбль танцю «Нью Анс» 

(м. Київ) 

ІІ премія – ансамбль народно-сценічного танцю «Акварель» (м. Кри-

вий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

 – зразковий колектив України ансамбль танцю «Сюрприз» 

(м. Одеса) 

 – народний художній колектив ансамбль танцю «Радість» 

(м. Одеса) 

ІІІ премія – ансамбль народного танцю «Усмішка» (м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Класичний танець» 

І премія – дитячий зразково-показовий ансамбль народного танцю 

«Квіти України» (м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.) 

Номінація «Естрадно-сценічний танець» 

І премія – зразковий ансамбль танцю «Дивертисмент» (м. Бердянськ, 

Запорізька обл.) 

ІІІ премія – народний художній колектив ансамбль танцю «Нью Анс» 

(м. Київ) 

Номінація «Вокальний ансамбль» 

І премія – зразковий естрадний театр «Жар-птиця» (м. Іллічівськ, 

Одеська обл.) 

Номінація «Інструментальний ансамбль» 

І премія – група «Радар» ДШМ (м. Южноукраїнськ, Миколаївська 

обл.) 

 – інструментальний ансамбль «Візерунки» (м. Южноукра-

їнськ, Миколаївська обл.) 
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Номінація «Циркове мистецтво» 

І премія – зразковий художній колектив цирк «Усмішка» (м. Харків) 

 – Курбатова Любов (студія оригінального жанру «Бенефіс», 

м. Харків)  

ІІ премія – студія оригінального жанру «Бенефіс» (м. Харків) 

ІІІ премія – Коваль Юлія (студія оригінального жанру «Бенефіс»,  

м. Харків) 

Х Міжнародний фестиваль аматорського кіно «Кінокімерія» 

(м. Херсон) 

Гран-прі – фільм «Дурман». Режисер – Яровий Андрій (м. Черкаси) 

Номінація «Кращий однохвилинний фільм» 

 – фільм «Я покажу тобі кіно». Режисери – Бикодир Віктор, 

Воронін Ігор (м. Херсон) 

Номінація «Кращий фільм дитячо-юнацьких студій» 

І премія – фільм «Сліди на піску». Режисери – Матяш Олександра, 

Корнюшенко Поліна (КНПЗ «Дніпропетровський облас-

ний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка», м. Дніпро-

петровськ) 

ІІ премія – фільм «Fata Morgana». Режисер – Пінько Даниіл та ін. 

(студія кіно та телебачення «Альфа», м. Полтава) 

ІІІ премія – фільм «Січовий козак Ріг». Режисер – Пилипенко Каролі-

на та ін. (КНПЗ «Дніпропетровський обласний дитячо-

юнацький кіноцентр «Веснянка», м. Дніпропетровськ) 

Номінація «Кращий аматорський фільм» 

І премія – фільм «Чужі найближчі». Режисер – Анашкін Сергій  

(м. Південний, Одеська обл.) 

ІІ премія – фільм «Постріл». Режисер – Богун Андрій (с. Мала Олек-

сандрівка, Херсонська обл.) 

ІІІ премія – фільм «На горошині». Режисер – Юдін Олександр (студія 

Mause Cinema, студія Totem, м. Херсон) 

Номінація «Кращий студентський фільм» 

І премія – фільм «Звідки ти, чорна валка, пташина зграє?». Режисери 

– Богаченко Анжела, Монк Владіус (м. Київ, м. Івано-

Франківськ) 

ІІ премія – фільм «М.У.Н.». Режисер – Богаченко Анжела (м. Київ) 

ІІІ премія – фільм «Кончєний». Режисер – Кузьміна Маргарита та ін. 

(КНУТКІТ ім. І. Карпенка-Карого) 
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Номінація «Кращий професійний некомерційний фільм» 

І премія – фільм «Сік граната». Режисери – Волчак Роман, Давтян 

Андранік (АРО фільм, м. Одеса) 

ІІ премія – фільм «Капелан». Режисер – Білий В’ячеслав (Pioner Pic-

tures, м. Київ) 

ІІІ премія – фільм «Жилець». Режисер – Матешко Анастасія (Кіноко-

мпанія УПС, м. Київ) 

Міжнародний літературний конкурс романів, п’єс, кіносценаріїв, пісенної 

лірики та творів для дітей «Коронація слова» 

(м. Київ) 

Номінація «Романи» 

І премія – Гуменюк Надія («Вересові меди») 

ІІ премія – Горбань Світлана, Лапіна Наталія («Роман з містом») 

ІІІ премія – Лущик Петро («Хата на околиці села») 

Номінація «П’єси» 

І премія – Олександровська Богдана («Із Тарасом – через морок») 

ІІ премія – Киценко Тетяна («Жінки та снайпер») 

ІІІ премія – Коваль Володимир («Правосуддя Єв») 

 – Ткачук-Поручник Галина («Ось така провінційна історія») 

Номінація «П’єси для дітей» 

І премія – Смілянець Марина («Країна серйозних») 

Номінація «Кіносценарії» 

І премія – Якимчук Любов, Томенко Тарас («Будинок "Слово"») 

ІІ премія – Яріш Ярослав («Екс») 

ІІІ премія – Слесаренко Петро («Капітан Матвій: у пошуках Стріли») 

Номінація «Кіносценарії для дітей» 

І премія – Тарасова Ольга («Вчорашній день») 

Номінація «Пісенна лірика» 

І премія – Стельмах Богдан («Між двома блокпостами») 

ІІ премія – Крушельницька Ганна («Осіннє танго») 

ІІІ премія – Дідух-Романенко Світлана («Тихою») 

Номінація «Пісенна лірика для дітей» 

І премія – Шинкарук Володимир («На старому горищі») 

Номінація «Прозові твори для дітей» 

І премія – Коршунова Анна («Комп і компанія») 
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Міжнародний літературний конкурс «Гранд Коронація слова» 

(м. Київ) 

Номінація «Гранд романи» 

 – Вдовиченко Галина («Маріупольський процес») 

Номінація «Гранд кіносценарії» 

 – Бондарюк Юлія («У зоні недосяжності») 

Номінація «Гранд п’єси» 

 – Васильєв Сергій («Крим») 

Номінація «Гранд пісенна лірика» 

 – Шеренгова Оксана («Щоб ми жили») 

XXIV Міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль аудіовізуальних  

мистецтв «Кришталеві джерела» 

(м. Конотоп, Сумська обл.) 

К а т е г о р і я  « К і н о -  т е л е ф і л ь м и »  

Номінація «Краща режисура» 

 – фільм «Когда закончится вода». Режисер – Джулай Єгор 

(студія «Перший крок», м. Євпаторія, АРК) 

Номінація «Краща операторська робота» 

 – фільм «Мій тато – Пінхас Фішель». Оператор – Віленсь-

кий Роман (КНУКіМ, м. Київ) 

Номінація «Краща екранізація» 

 – фільм «Чумочка» (студія «Ракурс», м. Верхньодніп-

ровськ, Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Краще прочитання української класики» 

 – фільм «Мавка» (студія «Ракурс», м. Верхньодніпровськ, 

Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Краще виконання дитячої ролі» 

 – Нечипоренко Настя – за роль у фільмі «Молодша сестра» 

(студія «Маяк», м. Дніпропетровськ) 

 – Панченко Валерій – за роль у фільмі «Чумочка» (студія 

«Ракурс», м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Кращий дитячий ансамбль» 

 – фільм «С Днём Рождения, Дарья Дмитриевна» (студія 

«Маяк», м. Дніпропетровськ) 
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Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Малевич і Рославець» (ТО «Кон-такт», м. Коно-

топ, Сумська обл.) 

Номінація «Кращий етнофільм» 

 – фільм «Ой Трійця, Зеленсвято» (ТРК «Акцент», м. Шост-

ка, Сумська обл.) 

Номінація «Кращий оригінальний сценарій» 

 – фільм «Будто в каменном веке» (студія «Наш мир»,  

м. Харків) 

К а т е г о р і я  « Ф о т о »  

Гран-прі – Озерова Юлія – за фото «Філософія храму» (м. Терно-

піль) 

Номінація «Жанрове фото» 

 – Басова Марія – за фото «Запитливий погляд» (м. Суми) 

 – Раренко Ігор – за фото «Посмішка на всі зуби» (смт Ке-

льменці, Чернівецька обл.) 

 – Фастовець Анастасія – за фото «Перемовини» (м. Мико-

лаїв) 

Номінація «Натюрморт» 

 – Будяк Анна – за фото «Музей техніки ІІІ» (м. Суми) 

 – Гончаренко Євгеній – за фото «Ловелас», «Один» (м. Су-

ми) 

 – Кашуба Володимир – за фото «Гарячий улов» (м. Полта-

ва) 

Номінація «Експериментальне фото» 

 – Дорошенко Вероніка – за фото «Внутри» (м. Суми) 

 – Дудай Анна – за фото «Мелодія Всесвіту» (м. Тараща, 

Київська обл.) 

 – Коваль Микола – за фото «Крапля», «Парашутик» (м. Ке-

льменці, Чернівецька обл.) 

 – Тимошенко Богдан – за фото «Мішане число» (м. Суми) 

 – Фастовець Анастасія – за фото «Райдужне сяйво», «Мис-

ливець» (м. Миколаїв) 

Номінація «Портрет» 

 – Зазуляк Анастасія – за фото «Краса у просторі» (м. Тер-

нопіль) 

 – Сторожук Владислава – за фото «Pol’ovacarivna» (м. Чер-

нівці) 



 24 

Номінація «Пейзаж» 

 – Носатченко Марина – за фото «Таємничий ліс» (м. Пол-

тава) 

 – Огінська Юлія – за фото «В очікуванні», «Ретроспектива» 

(м. Житомир) 

ХХІІ Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів  

«Крок – 2015: У рідній гавані» 

(м. Київ) 

« Н а ц і о н а л ь н а  к о н к у р с н а  п р о г р а м а »  

Гран-прі – фільм «Тук-тук». Режисер – Ковальов Андрій і група 

«Brunettes shoot blondes» 

Спеціальний 

приз журі 

– фільм «Крамниця співочих пташок». Режисер – Лаврені-

шин Анатолій 

Х Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва  

«LINOLEUM» 

        (м. Київ) 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – фільм «Дівчинка з риб’ячим хвостом». Режисер – Мель-

ниченко Сергій 

Міжнародний конкурс пісенної творчості «Мелодії вічності»  

(у рамках Міжнародного літературно-мистецького фестивалю  

«Кролевецькі рушники») 

(м. Кролевець, Сумська обл.) 

Гран-прі – Галета Дар’я (м. Київ) 

 – народний аматорський чоловічий квінтет «Булава» (сели-

ще Велика Багачка, Полтавська обл.) 

Номінація «Академічний вокал» 

І премія – Гагін Дмитро (м. Глухів, Сумська обл.) 

 – Наймитенко Марина (м. Київ) 

ІІ премія – ансамбль «Співаночка» (м. Конотоп, Сумська обл.) 

ІІІ премія – Гелета Дарарту (с. Червоний Ранок, Сумська обл.) 

 – Заверюха Сусанна (с. Алтинівка, Сумська обл.) 

 – Макаренко Сергій (селище Велика Багачка, Полтавська 

обл.) 

Номінація «Народний вокал» 

І премія – Дмитренко Анна (зразковий вокальний ансамбль «Чарівні 

мальви», м. Глухів, Сумська обл.) 
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 – народний аматорський ансамбль «Калина» (с. Обтове, 

Сумська обл.) 

ІІ премія – народний аматорський вокальний ансамбль народної піс-

ні комунального закладу «Районний будинок культури» 

Глухівської районної ради (Сумська обл.) 

Номінація «Естрадна пісня» 

І премія – ансамбль «Барви» (м. Глухів, Сумська обл.) 

 – Коробова Дар’я (м. Кролевець) 

 – Кудабєкова Ольга (м. Чернігів) 

 – народний аматорський вокальний ансамбль «Молодість» 

(м. Глухів, Сумська обл.) 

ІІ премія – Губатенко Анна (м. Глухів, Сумська обл.) 

 – дует «Камертон» (м. Кролевець) 

 – народний вокальний Ансамбль Глухівського міського па-

лацу культури (Сумська обл.) 

 – Трусенко Софія (м. Конотоп, Сумська обл.) 

ІІІ премія – Білозор Катерина (м. Бахмач, Чернігівська обл.) 

 – Іванченко Сергій (м. Глухів, Сумська обл.) 

 – Левицький Максим (м. Глухів, Сумська обл.) 

 – тріо «Лілея» (с. Алтинівка, Сумська обл.) 

 – Широкова Тетяна (м. Кролевець) 

XVІІ Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» 

(м. Херсон) 

Гран-прі – вистава «Сталкери» П. Ар’є. Спільний проект Київського 

експериментального театру «Золоті ворота» та Київсько-

го академічного Молодого театру. Режисер – Жирков 

Станіслав 

Номінація «Краще сценографічне рішення» 

 – вистава «Сканінг» Є. Марковського Черкаського академі-

чного обласного українського музично-драматичного те-

атру ім. Т. Шевченка. Художники-постановники – Ридва-

нецькі Сергій та Наталка  

Номінація «Краще образно-пластичне рішення вистави» 

 – вистава «За дверима» В. Борхерта Львівського академіч-

ного духовного театру «Воскресіння». Режисер – Федо-

ришин Ярослав 

Номінація «За високу культуру спілкування з глядачем» 

 – вистава «Кіт у чоботях» Ш. Перро Херсонського облас-

ного академічного театру ляльок. Режисер – Брижань 

Сергій 
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Номінація «Кращий акторський дует» 

 – артистки: Нікітасенко Світлана – за роль Бабусі Рози та 

Баранова Людмила – за роль Бабусі Даші у виставі «Лист 

Богу, Льовушка» А. Крима Миколаївського академічного 

українського театру драми та музичної комедії 

Номінація «Краща камерна вистава» 

 – вистава «Мітіне кохання» І. Буніна Київського експери-

ментального театру «Золоті ворота». Режисер – Бєлозо-

ренко Владислав 

Номінація «За високу культуру візуального рішення вистави» 

 – Театр Одеського розливу «Ланжеронъ», вистава «Суєта 

суєт, та всіляка суєта» І. Бабеля. Сценографія – Маслов 

Євгеній 

Номінація «Кращий акторський ансамбль» 

 – вистава «Рольові ігри» Т. Іващенко Херсонського облас-

ного академічного музично-драматичного театру  

ім. М. Куліша. Режисер – Павлюк Сергій 

Номінація «Кращий акторський дебют» 

Олійник 

Дмитро 

– актор – за роль у виставі «Мітіне кохання» І. Буніна Київ-

ського експериментального театру «Золоті ворота».  

Режисер – Бєлозоренко Владислав 

Номінація «За кращу сценічну пластику» 

Маншилін 

Олександр 

– хореограф – за постановку вистави «Мітіне кохання»  

І. Буніна Київського експериментального театру «Золоті 

ворота» 

Номінація «Краща режисура» 

Павлюк  

Сергій 

– режисер вистави «Будинок на кордоні» С. Мрожека 

Херсонського обласного академічного музично-

драматичного театру ім. М. Куліша  

Номінація «За створення сценічного образу героя-романтика» 

Ніщук Євген – актор, н.а. України – за роль у виставі «Момент кохання» 

В. Винниченка Національного академічного драматично-

го театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Театральна перспектива/надія» 

Уривський 

Іван 

– режисер вистави «Дядя Ваня» А. Чехова Творчої майсте-

рні Ніни Гусакової (ПРОЕКТ_OPEN_MIND_СТУДЕН)  

Номінація «Краща жіноча роль» 

Вітовська  – за роль Баби Прісі у виставі «Сталкери» П. Ар’є – спіль-
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Ірма ного проекту Київського експериментального театру «Зо-

лоті ворота» та Київського академічного Молодого теат-

ру   

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Михайловський 

Сергій 

– за роль трубача у виставі «Get happy» Херсонського 

обласного академічного музично-драматичного теат-

ру ім. М. Куліша. Режисер – Павлюк Сергій 

ІV Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва  

«Металеве серце України 2015» 

(м. Рівне) 

Гран-прі – скульптура «Життєві цінності». Автор – Вольський Ар-

тем (коваль, м. Славута, Хмельницька обл.) 

VIІІ Міжнародний благодійний дитячий фестиваль «Мистецький храм»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(м. Івано-Франківськ) 

Гран-прі – Тащенко Анастасія (вокал, м. Артемівськ, Донецька обл.) 

Номінація «Вокал» 

І премія – Лазорко Анна (Волинська обл.) 

 – Шкідченко Софія (м. Київ) 

 – Юрчило Христина (Івано-Франківська обл.) 

ІІ премія – Дем’янів Соломія (Івано-Франківська обл.) 

 – Ковальчук Марта (Львівська обл.) 

 – Шевцова Єлизавета (Донецька обл.) 

ІІІ премія – Дяків Діана (Івано-Франківська обл.) 

 – Піднебеснова Анастасія (Миколаївська обл.) 

 – Шевченко Анастасія (Донецька обл.) 

Номінація «Музичне мистецтво» 

І премія – дует: Дутка Анастасія, Кузяк Оксана (Тернопільська обл.) 

ІІ премія – Савіцька Катерина (Івано-Франківська обл.) 

ІІІ премія – Матлюк Тарас (Тернопільська обл.) 

XIV Міжнародний молодіжний фестиваль «Мистецькі барви» 

(м. Прилуки, Чернігівська обл.) 

Гран-прі – Клапчук Валерія (бандура, м. Ніжин, Чернігівська обл.) 

 – рок-гурт «Не ждали» (м. Прилуки) 

Номінація «Народний вокал» 

І премія – фольклорний ансамбль «Згарда» (м. Носівка, Чернігівська 

обл.) 

ІІ премія – Сапа Анна (м. Лубни, Полтавська обл.) 
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Номінація «Академічний вокал» 

І премія – Кабенок Анна (м. Чернігів) 

ІІ премія – Глухова Анастасія (м. Чернігів) 

 – Рожанська Ганна (м. Луганськ) 

ІІІ премія – Богданович Катерина (смт Талалаївка, Чернігівська обл.) 

Номінація «Інструментальний жанр» 

І премія – ансамбль гітаристів «Соняшник» (м. Чернігів) 

 – дитячий духовий оркестр «Ніжинські сурми» (м. Ніжин, 

Чернігівська обл.) 

 – дует «Гранд»: Мігаль Артем, Скрибка Данило (м. Черні-

гів) 

 – Кодак Єгор (м. Ніжин, Чернігівська обл.) 

 – Крапив’янська Мілана (м. Чернігів) 

 – Протченко Дар’я (м. Чернігів) 

 – Яременко Катерина (м. Пирятин, Полтавська обл.) 

ІІ премія – ансамбль «Jazz Band» (м. Прилуки) 

 – Бежан Артем (смт Талалаївка, Чернігівська обл.) 

 – дует «Дольче»: Протченко Дар’я, Якушина Олеся (м. Че-

рнігів) 

 – Заїка Олександр (м. Лохвиця, Полтавська обл.) 

ІІІ премія – Бєла Ані (м. Прилуки) 

 – дует акордеоністів: Вапельник Ілля, Коваленко Іван (смт 

Ладан, Чернігівська обл.) 

 – колектив «Фортуна» та Балабанова Анна (м. Прилуки) 

 – Михайлюк Анастасія (м. Прилуки) 

Номінація «Естрадний вокал» 

І премія – Анюшкіна Марія (м. Славутич, Київська обл.) 

 – Ганзенко Реґіна (м. Прилуки) 

 – Друзь Богдана (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

 – естрадний ансамбль «Соняшник» (м. Пирятин, Полтавсь-

ка обл.) 

 – Іванченко Марина (м. Прилуки) 

 – Фаль Анастасія (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

ІІ премія – Борківський Дмитро (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

 – вокальна студія «Віночок» ЦДЮТ (м. Прилуки) 

 – вокальний ансамбль «Дивоцвіт» (м. Прилуки) 

 – вокальний ансамбль «Забава» (м. Прилуки) 

 – вокальний ансамбль «Компанія» (м. Прилуки) 

 – вокальний ансамбль «Перлинки» (м. Прилуки) 

 – Ворчак Анастасія (м. Прилуки) 

 – Гах Наталія (м. Прилуки) 

 – Глухова Анастасія (м. Чернігів) 

 – Гребіневич Тетяна (с. Сергіївка, Чернігівська обл.) 
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 – Павлик Павліна (м. Лохвиця, Полтавська обл.) 

 – Панченко Лілія (м. Лохвиця, Полтавська обл.) 

 – Сохань Юлія (м. Прилуки) 

 – Стукало Роман (м. Ромни, Сумська обл.) 

 – Федорова Альбіна (м. Прилуки) 

ІІІ премія – Ванюшкіна Ангеліна (м. Лубни, Полтавська обл.) 

 – вокальний ансамбль «Перлина» (м. Пирятин, Полтавська 

обл.) 

 – Горбатько Максим (м. Ніжин, Чернігівська обл.) 

 – Зуб Марина (м. Прилуки) 

 – Карповець Діана (м. Прилуки) 

 – Кендзерська Єлизавета (м. Прилуки) 

 – Литвин Дар’я (м. Ніжин, Чернігівська обл.) 

 – Литвинчук Тетяна (м. Прилуки) 

 – Підгайний Олексій (м. Прилуки) 

 – Церковна Олена (м. Прилуки) 

 – Чорноус Марія (м. Прилуки) 

 – Яма Катерина (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

Номінація «Авторська пісня» 

ІІІ премія – Заїка Олександр (м. Лохвиця, Полтавська обл.) 

Номінація «Рок-музика» 

І премія – гурт «Soundtreek to Your Escape» (м. Прилуки) 

ІІ премія – гурт «Сівер» (м. Прилуки) 

Номінація «Народна хореографія» 

І премія – народний аматорський хореографічний колектив «Весел-

ка» (м. Червонозаводське, Полтавська обл.) 

 – народний художній танцювальний колектив «Криштале-

вий черевичок» (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

ІІ премія – хореографічний колектив «Вернісаж» (м. Лохвиця, Пол-

тавська обл.) 

 – хореографічний колектив «Intro-dance» (м. Прилуки) 

 – хореографічний колектив «Прилучаночка» (м. Прилуки) 

ІІІ премія – ансамбль народного танцю «Іскорка» (м. Прилуки) 

 – Власіка Катерина (студія східного танцю «Маріам»,  

м. Прилуки) 

 – народний танцювальний колектив «Ярославна» (м. Боб-

ровиця, Чернігівська обл.) 

 – студія ансамблю танцю «Пролісок» (м. Червонозаводсь-

ке, Полтавська обл.) 

Номінація «Естрадна хореографія» 

І премія – колектив естрадно-спортивного танцю «Большая переме-

на» (м. Київ) 
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 – хореографічний ансамбль «Дитинства світ» (м. Київ) 

ІІ премія – народний колектив сучасного танцю «Райдуга-Шанс»  

(м. Добропілля, Донецька обл.) 

ІІІ премія – ансамбль естрадного танцю «Канон» (м. Прилуки) 

 – ансамбль народного танцю «Іскорка» (м. Прилуки) 

 – дует «Каприз» (солісти народного колективу сучасного 

танцю «Райдуга-Шанс», м. Добропілля, Донецька обл.) 

 – колектив «Грація» (м. Бахмач, Чернігівська обл.) 

 – колектив естрадно-спортивного танцю «Большая переме-

на» (м. Київ) 

 – Сєдова Марина (солістка народного колективу сучасного 

танцю «Райдуга-Шанс» (м. Добропілля, Донецька обл.) 

 – танцювальний колектив «Спалах» (м. Бобровиця, Черні-

гівська обл.) 

Номінація «Оригінальний жанр» 

ІІ премія – естрадно-гімнастичний колектив «Ефект» (м. Ніжин, Че-

рнігівська обл.) 

VI Кінофестиваль «Міжнародна Кіноасамблея на Дніпрі – 2015»  

(м. Дніпропетровськ) 

Спеціальний  

приз  

«Миротвор-

чість в сучас-

ності» 

– документальний фільм «Стіна». Режисер – Ракоїд Олек-

сандр (телеканал «Інтер», м. Київ) 

45-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» 

 
Нагорода 

«Скіфський 

олень» 

– Муратова Кіра – кіномитець, режисер, сценарист, н. а. 

України – за внесок у світове кіномистецтво 

Національний конкурс 

Номінація «Кращий фільм» 

Статуетка 

«Скіфський 

олень» 

– короткометражний фільм «Віддалік». Режисер – Горнос-

тай Катерина 

VIII Фестиваль театрів «Молоко» 

(м. Одеса) 

Гран-прі – Івано-Франківський академічний обласний український 

музично-драматичний театр ім. Івана Франка – за виставу 

«Кастинг або Хто хотів люстрації?» за творами М. Жва-

нецького та сучасних російських письменників (режисер 
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– Кирильчук А.) 

І премія – театр-студія «Парадигмаріум», м. Київ – за вуличну ви-

ставу «Rood» (автор та режисер – Журавель О.) 

ІІ премія – народний театр «Сонях», м. Рівне – за виставу-комедію 

«Strip Tease» С. Мрожека (режисер – Богатирьов В.) 

ІІІ премія – театр-студія «Театральний проект», м. Дніпропетровськ – 

за виставу «Месьє Амількар, або Людина, яка платить» за 

мотивами п’єси І. Жаміака (режисер – Герасименко О.) 

 – театр «Студія 5.1», м. Київ – за виставу «Ікар» Ю. Мар-

цинкявичуса (режисер – Демченко В.) 

IV Міжнародний фестиваль авторської пісні «На голубих озерах»  

(м. Олешня, Чернігівська обл.) 

Гран-прі – Литвиненко Юлія (м. Чернігів) 

Номінація «Патріотична пісня» 

 – Тарасенко Тарас (смт Любеч, Чернігівська обл.) 

Номінація «Кращий виконавець» 

 – Гніда Анастасія (смт Козелець, Чернігівська обл.) 

Номінація «Авторська поезія» 

 – Мороз Олександр (м. Чернігів) 

Номінація «Автор виконавець» 

 – Галахова Оксана (м. Суми) 

XV Міжнародний конкурс карикатур «Незалежність» 

(м. Київ) 

І премія – Ковтун Олександр (смт Красна Гора, Донецька обл.) 

ІІ премія – Капуста Микола (м. Донецьк) 

ІІІ премія – Семендяєв Сергій (м. Бердянськ, Запорізька обл.) 

VІ Одеський міжнародний кінофестиваль 

Міжнародна конкурсна програма 

Номінація «Кращий фільм міжнародного конкурсу» 

«Золотий 

Дюк» 

– фільм «Пісня Пісень». Режисер – Нейман Єва 

Український національний конкурс 

Номінація «Кращий український повнометражний фільм» 

«Золотий 

Дюк» 

– фільм «Пісня Пісень». Режисер – Нейман Єва 
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Номінація «Кращий український короткометражний фільм» 

«Золотий 

Дюк» 

– фільм «Чоловіча робота». Режисер – Степанська Марина 

Приз  

«За кращу  

акторську  

роботу» 

– Миронюк Вікторія – за роль у фільмі «Віддалік». Режисер 

– Горностай Катерина 

– Палатний Андрій – за роль у фільмі «Віддалік». Режисер 

– Горностай Катерина 

ІХ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль «Опішне – 2015» 

(смт Опішне, Полтавська обл.) 

Гран-прі – Власова Катерина (м. Полтава) – за декоративну компо-

зицію «Мудрість віків»  

VIІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 

(м. Дрогобич, Львівська обл.) 

Гран-прі – дует: Іщенко А., Синягівський М. (м. Полтава) 
 – Кравчук В. (м. Тернопіль) 
 – Снігірьов Д. (м. Молочанськ, Запорізька обл.) 

І премія – ансамбль акордеоністів «Вогняні хлопці» (м. Полтава) 

 – Бойчук С. (м. Чернівці) 

 – Гільченко П. (м. Львів) 

 – дует «Nikko»: Герасимов М., Кадесников М. (м. Полтава) 

 – дует: Бурбель Б., Сліпко Т. (м. Полтава) 

 – дует: Гільченко П., Сумарук І. (м. Львів) 

 – Камінський І. (м. Остер, Чернігівська обл.) 
 – Ольшевська Н. (с. Гірка Полонка, Волинська обл.) 
 – оркестр баяністів-акордеоністів (м. Дрогобич) 
 – оркестр баяністів-акордеоністів (м. Чернівці) 
 – Панасик М. (м. Тернопіль) 
 – Пунейко Р. (м. Львів) 
 – Рибак А. (м. Полтава) 
 – Сидоренко В. (м. Лисичанськ, Луганська обл.) 
 – Сумарук А. (м. Чернівці) 
 – Сумарук І. (м. Львів) 

ІІ премія – ансамбль «Акко мозаїка» (м. Луцьк, Волинська обл.) 

 – ансамбль народних інструментів «Слобожанські візерун-

ки» (м. Харків) 
 – Бабенко О. (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

 – Голубович С. (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька 

обл.) 

 – Гончар А. (м. Полтава) 

 – дует: Кошаренко І., Пугач Н. (м. Харків) 

 – дует: Понзель Д., Приймич М. (с. Нижні Ворота, Закар-

патська обл.) 
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 – дует: Сіміонеску В., Шалигін М. (м. Дрогобич) 

 – Ільків О. (м. Івано-Франківськ) 
 – Кадесніков М. (м. Полтава) 
 – Карабський В. (м. Харків) 
 – квартет: Герасимов М., Кадесников М., Коган В., Свирид 

А. (м. Полтава) 
 – квартет: Головко А., Попова Т., Руденко Д., Терещенко Д. 

(м. Хмельницький) 
 – оркестр народних інструментів (м. Теребовля, Тернопіль-

ська обл.) 
 – Піхота В. (смт Шишаки, Полтавська обл.) 
 – Сіміонеску В. (м. Дрогобич) 
 – Снігірьов Д. (м. Молочанськ, Запорізька обл.) 
 – Султанбеєв В. (м. Харків) 
 – тріо: Ангела І., Павлюк П., Чворсюк Р. (смт Великий Би-

чків, Закарпатська обл.) 

ІІІ премія – Аркаєв Д. (м. Луцьк, Волинська обл.) 

 – Герасимов М. (м. Полтава) 

 – Горзов О. (м. Білки, Закарпатська обл.) 

 – Доцяк А. (м. Івано-Франківськ) 

 – дует: Гончар А., Лукайчук А. (м. Полтава) 

 – дует: Дердюк М., Мурник П. (м. Ужгород, Закарпатська 

обл.) 

 – Зеленюк Х. (м. Бурштин, Івано-Франківська обл.) 

 – інструментальний квартет: Дякунчак Ю., Петраш О., Са-

вчин Г., Юрків А. (м. Дрогобич) 

 – квартет: Гончар А., Лукайчук А., Рибак А., Роса Ю.  

(м. Полтава) 
 – Ковальчук Н. (м. Миргород, Полтавська обл.) 
 – Кошаренко І. (м. Харків) 
 – оркестр «Акко мозаїка» (м. Луцьк, Волинська обл.) 
 – Порада О. (м. Хуст, Закарпатська обл.) 
 – Салій В. (м. Трускавець, Львівська обл.) 
 – Стояновський А. (м. Кам’янець-Подільський, Хмельни-

цька обл.) 

ІХ Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Подільська лялька – 2015» 

(м. Вінниця) 

Гран-прі – Вінницький академічний обласний театр ляльок «Золотий 

ключик» – за виставу «Суворий іспит» О. Гончарука 

І премія – Київський приватний театр ляльок «Равлик» – за виставу 

«Українські переспіви» Ю. Тітарова  

ІІІ премія – Вінницький обласний український академічний музично-

драматичний театр ім. М. К. Садовського – за виставу 
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«Дюймовочка та Метелик» А. Яблонської 
 – Кіровоградський академічний обласний театр ляльок – за 

виставу «Наймичка» Т. Шевченка 

ХІІІ Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров» – 2015 

(м. Київ) 

Номінація «Кращий короткометражний ігровий фільм» 

І премія – фільм «І Бог зробив крок у порожнечу». Режисер – Буадзе 

Заза 

V Міжнародний конкурс «PREMIER – 2015» 

(м. Київ) 

Номінація «Академічний вокал» 

Солісти 

І премія – Борзов Сергій (м. Одеса) 

 – Закладной Віталій (м. Полтава) 

 – Литвиненко Владислав (м. Чернігів) 

 – Наймитенко Марина (м. Київ) 

 – Нікіфорова Поліна (м. Нетішин, Хмельницька обл.) 

 – Щербак Вікторія (м. Біла Церква, Київська обл.) 

ІІ премія – Дериземля Тетяна (м. Чернігів) 

 – Єрьоменко Дмитро (м. Одеса) 

 – Лютаревич Олена (м. Кам’янець-Подільський, Хмельни-

цька обл.) 

 – Макаров Єгор (м. Суми) 

 – Малишенко Дар’я (м. Одеса) 

 – Переверов Павло (м. Черкаси) 

 – Пренделас Марія (м. Біла Церква, Київська обл.) 

 – Сидоренко Марія (м. Київ) 

 – Твердова Анна (м. Київ) 

 – Тишкевич Крістіна (м. Житомир) 

 – Шолудько Діана (м. Київ) 

 – Шутяк Артем (м. Одеса) 

ІІІ премія – Бузовська Анжеліка (м. Нетішин, Хмельницька обл.) 

 – Веліханова Заріна (м. Черкаси) 

 – Квасневська Анастасія (м. Полтава) 

 – Ломакович Андрій (м. Одеса) 

 – Макєєва Аліна (м. Одеса) 

 – Матушевський Дем’ян (м. Київ) 

 – Муха Валерія (м. Київ) 

 – Наземцева Марія (м. Херсон) 

 – Поважний Ігор (м. Київ) 

 – Писанко Михайло (м. Київ) 
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 – Разін-Кравченко Ірина (м. Київ) 

 – Рибалка Ірина (м. Суми) 

 – Румянцев Дмитро (м. Одеса) 

 – Тюніна Ольга (м. Київ) 

Вокальні ансамблі 

І премія – вокальний ансамбль «Бусінки» (м. Харків) 

 – вокальний ансамбль ДМШ № 3 (м. Черкаси) 

 – вокальний ансамбль «Співаночки» (м. Берислав, Херсон-

ська обл.) 

ІІ премія – вокальне тріо «Калинонька» (м. Гребінка, Полтавська 

обл.) 

ІІІ премія – тріо «ANIMA» (м. Біла Церква, Київська обл.) 

Номінація «Класична хореографія» 

І премія – ансамбль класичного танцю «Ярославна» (м. Київ) 

 – дитяча хореографічна школа № 1 (м. Київ) 

 – Пилипенко Христина (м. Київ) 

 – Челікташ Айлін (м. Київ) 

 – Шевчук Ольга (м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Народна хореографія» 

І премія – зразковий ансамбль народного танцю «Райдуга» (м. Київ) 

 – Прантенко Олександра (м. Славутич, Київська обл.) 

Номінація «Естрадна хореографія» 

І премія – дитяча хореографічна школа «Трубач і дівчата» (м. Івано-

Франківськ) 

 – зразковий художній колектив ансамбль танцю «Маргари-

тка» (м. Київ) 

 – театр танцю «Резонанс» (м. Київ) 

Номінація «Сучасна хореографія» 

І премія – ансамбль «Білі лелеки» (м. Київ) 

 – ансамбль «Унісон» (м. Київ) 

 – Гололобова Єлизавета (м. Київ) 

 – Dance studio «Non-stop» (м. Бучач, Тернопільська обл.) 

 – народний ансамбль сучасного балету «Марія» (м. Полта-

ва) 

ІІ премія – Ткачук Мілена (м. Київ) 

V Міжнародний арт-фестиваль «Провінція біля моря» 

(міста Одеса, Іллічівськ) 

Основний поетичний конкурс 

І премія – Дімерлі Майя (м. Одеса) 

ІІ премія – Шелкова Олена (м. Київ) 

ІІІ премія – Стреминська Анна (м. Одеса) 
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Конкурс авторської та бардівської пісні «Співоча гавань» 

І премія – Шевченко Тетяна (м. Одеса) 

ІІІ премія – Демчуков Анатолій (м. Одеса) 

ХІІ Міжнародний фестиваль юних талантів «Рекітське сузір’я – 2015» 

(смт Міжгір’я, Закарпатська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Гран-прі – Соковець Влада (м. Кузнецовськ, Рівненська обл.) 

Номінація «Проза» 

Гран-прі – Бакаєнко Марина (м. Полтава) 

Номінація «Художнє фото» 

Гран-прі – Іващенко Анастасія (м. Полтава) 

Номінація «Малюнок» 

Гран-прі – Масляник Любов (смт Міжгір’я) 

Номінація «Авторська пісня» 

Гран-прі – Чубинська Анастасія-Марія (м. Львів) 

Номінація «Літературно-музична композиція» 

Гран-прі – студія «Перевесло» (м. Полтава) 

Конкурс юних піаністів ім. С. Ріхтера  

(у рамках Міжнародного фестивалю майстрів мистецтв) 

(м. Житомир) 

Гран-прі – Курилко Катерина (м. Харків) 

« М о л о д ш а  в і к о в а  г р у п а »  

І премія – Семикрас Дмитро (м. Суми) 

ІІ премія – Терещенко Артем (м. Дніпропетровськ) 
 – Черенкова Кароліна (м. Ірпінь, Київська обл.) 

ІІІ премія – Мирошниченко Микола (м. Харків) 

« С т а р ш а  в і к о в а  г р у п а »  

І премія – Шевченко Дмитро (м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

ІІІ премія – Колесник Марія (м. Суми) 

 – Оганесян Софія (м. Київ) 

ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічних та вокально-

хореографічних колективів «Самоцвіти» 

(м. Львів) 

Гран-прі – зразковий ансамбль сучасного танцю «Light» (м. Рівне) 

 – народний ансамбль сучасного танцю «Light Dance Com-

pany» (м. Рівне) 
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Номінація «Сучасний танець» 

І премія – ансамбль сучасного танцю «X-Dance» (м. Рівне) 

 – дитяча зразкова хореографічна студія «FORS» (м. Київ) 

 – дует: Квашніна Дарія та Чалій Софія (м. Львів) 

 – дует: Кузьміч Анастасія та Міхова Олена (м. Одеса) 

 – Марченко Олександра (м. Київ) 

 – Мінаєва Цвітана (м. Київ) 

 – Сільченко Вероніка (м. Полтава) 

 – театр танцю «Відлуння» (м. Львів) 

 – студія сучасного та джазового танцю «Mir-a-dance»  

(м. Одеса) 

 – студія сучасної хореографії «M&Dance» (м. Львів) 

ІІ премія – ансамбль естрадного танцю «Карамель» (м. Винники, 

Львівська обл.) 

 – Бородіна Олександра (м. Київ) 

 – Гураш Софія (м. Київ) 

 – дует: Лозовата Мирослава та Бочкарьова Діана (м. Київ) 

 – народний ансамбль фольклорно-стилізованого танцю 

«Плай» (м. Полтава) 

 – народний хореографічний колектив Ансамбль танцю 

«Дружба» (м. Черкаси) 

 – спортивно-танцювальний клуб «Карменс» (м. Львів) 

 – студія сучасного та джазового танцю «Mir-a-dance» (м. 

Одеса) 

 – театр танцю «Антракт» (м. Львів) 

ІІІ премія – ансамбль сучасного танцю «X-Dance» (м. Рівне) 

 – Галянтій Кароліна (м. Львів) 

 – зразковий ансамбль танцю «Зернятко» (м. Зеленодольськ, 

Дніпропетровська обл.) 

 – зразковий сучасно-хореографічний колектив «Формула 

Танцю» (м. Біла Церква, Київська обл.) 

 – народний колектив сучасного танцю «Парадокс» (м. Чер-

нігів) 

Номінація «Естрадний танець» 

І премія – зразковий ансамбль танцю «Юнги» (м. Миколаїв) 

 – народний хореографічний ансамбль «Галатея» (м. Брова-

ри, Київська обл.) 

 – народний художній колектив ансамбль акробатичного 

рок-н-ролу «Гранд-Віват» (м. Харків) 

 – народний художній колектив ансамбль танцю «Неогалак-

тика» (м. Чернівці) 

ІІ премія – зразковий хореографічний ансамбль «Надія» (м. Кірово-

град) 

 – зразковий ансамбль танцю «Родзиночка» (м. Харків) 
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 – народний художній колектив ансамбль акробатичного 

рок-н-ролу «Гранд Віват» (м. Харків) 

ІІІ премія – колектив естрадно-спортивного танцю «Антарес»  

(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

 – народний художній колектив ансамбль акробатичного 

рок-н-ролу «Гранд-Віват» (м. Харків) 

 – народний колектив сучасного танцю «Парадокс» (м. Чер-

нігів) 

 – Прушинська Тетяна (хореографічний колектив «Вос-

торг», м. Одеса) 

 – хореографічний ансамбль «Карнавал» (м. Одеса) 

Номінація «Народний танець» 

І премія – ансамбль народного танцю «Калинове намисто» (м. 

Львів) 

 – ансамбль народного танцю «Каштан» (м. Київ) 

 – Дрокіна Анастасія (зразковий ансамбль танцю «Родзино-

чка», м. Харків) 

 – зразковий художній колектив хореографічний ансамбль 

«Алегро» (м. Кіровоград) 

 – зразковий художній хореографічний колектив «Зіронька» 

(м. Харків) 

 – народний ансамбль пісні і танцю «Лемковина» (смт Руд-

но, Львівська обл.) 

 – народний художній колектив ансамбль танцю «Неогалак-

тика» (м. Чернівці) 

ІІ премія – ансамбль народного танцю кафедри режисури та хореог-

рафії ЛНУ ім. І. Франка (м. Львів) 

 – дитячий зразковий ансамбль танцю «Бойківчанка» (м. 

Долина, Івано-Франківська обл.) 

 – зразковий ансамбль танцю «Юнги» (м. Миколаїв) 

 – зразковий дитячий ансамбль танцю «Веселка» (м. Ужго-

род, Закарпатська обл.) 

 – народний хореографічний колектив Ансамбль танцю 

«Дружба» (м. Черкаси) 

 – народний ансамбль танцю «Підгір’я» (м. Львів) 

ІІІ премія – ансамбль танцю «Одеса» (м. Одеса) 

 – зразковий ансамбль танцю «Катюша» (м. Ізмаїл, Одеська 

обл.) 

 – зразковий ансамбль танцю «Ластівка» (с. Циблі, Київська 

обл.) 

 – зразковий ансамбль танцю «Родзиночка» (м. Харків) 

 – зразковий дитячий ансамбль танцю «Квітанок» (м. Раде-

хів, Львівська обл.) 

 – зразковий дитячий ансамбль народного та естрадного 
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танцю «Любавушка» (м. Київ) 

 – зразковий хореографічний колектив «Фантазія» (смт Ки-

рилівка, Запорізька обл.) 

 – народний ансамбль танцю «Галичанки» (м. Львів) 

 – народний ансамбль фольклорно-стилізованого танцю 

«Плай» (м. Полтава) 

 – народний дитячо-юнацький ансамбль народного танцю 

«Полуничка» (м. Львів) 

 – школа танцю «Fiyesta» (м. Львів) 

Номінація «Класичний танець» 

І премія – Андрейців Марта (дитяча зразкова хореографічна студія 

«FORS», м. Київ) 

 – дитяча зразкова хореографічна студія «FORS» (м. Київ) 

 – дует: Каляндрук Марта та Стасько Ярина (Дитяча хорео-

графічна школа, м. Івано-Франківськ) 

 – дует: Полякова Анастасія та Середа Марія (Київська ди-

тяча Академія мистецтв, м. Київ) 

 – Марченко Олександра (дитяча зразкова хореографічна 

студія «FORS», м. Київ) 

 – народний хореографічний ансамбль «Галатея» (м. Брова-

ри, Київська обл.) 

ІІ премія – ансамбль класичного танцю «Театр танцю Світлани Шу-

мкової» (м. Кременчук, Полтавська обл.) 

 – дитяча балетна школа (студія Вадима Писарєва, м. Доли-

на, Івано-Франківська обл.) 

 – дует: Квашин Софія та Яцищук Яріна (Дитяча хореогра-

фічна школа, м. Івано-Франківськ) 

 – Могетич Ірина (Дитяча хореографічна школа, м. Івано-

Франківськ) 

 – Турянська Анастасія (балетна школа Вадима Писарєва,  

м. Івано-Франківськ) 

ІІІ премія – ансамбль класичного танцю «Театр танцю Світлани Шу-

мкової» (м. Кременчук, Полтавська обл.) 

 – Бочкарьова Діана та Савоненко Аліна (Київська дитяча 

Академія мистецтв) 

 – дует: Бєлоножкіна Анастасія та Ходан Ольга (дитяча хо-

реографічна студія, м. Івано-Франківськ) 

 – зразковий ансамбль танцю «Барвінок» (м. Іллічівськ, 

Одеська обл.) 

 – Каляндрук Марта (Дитяча хореографічна школа, м. Івано-

Франківськ) 

 – Квашин Софія (Дитяча хореографічна школа, м. Івано-

Франківськ) 

 – Козленко Катерина (Дитяча хореографічна школа, м. Іва-
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но-Франківськ) 

 – Середа Марія (Київська дитяча Академія мистецтв) 

 – Синкевич Софія (Дитяча хореографічна школа, м. Івано-

Франківськ) 

VI Міжнародний молодіжний пісенний фестиваль «Солов’їна родина» 

(м. Городня, Чернігівська обл.) 

Гран-прі – Смаль Катерина (м. Городня) 

Номінація «Академічний вокал» 

І премія – Смаль Катерина (м. Городня) 

ІІ премія – Мехед Поліна (м. Городня) 
 – Скрипко Тетяна (м. Городня) 

Номінація «Естрадний вокал» 

І премія – Гарна Поліна (м. Городня) 

 – Іванченко Марина (м. Прилуки, Чернігівська обл.) 

 – Кавезза Віолета (м. Мена, Чернігівська обл.) 

 – Морозова Поліна (м. Городня) 

 – Скрипко Тетяна (м. Городня) 

ІІ премія – Дельфас Тетяна (м. Городня) 

 – Муравко Юлія (с. Смяч, Чернігівська обл.) 

 – Олійник Вікторія (с. Виблі, Чернігівська обл.) 

 – Олійник Євгенія (м. Мена, Чернігівська обл.) 

ІІІ премія – Абдрахімова Катерина (м. Мена, Чернігівська обл.) 

 – Близнюк Олена (м. Куликівка, Чернігівська обл.) 

 – Козир Тетяна (с. Автуничі, Чернігівська обл.) 

 – Кражай Надія (м. Городня) 

 – Крот Крістіна (м. Щорс, Чернігівська обл.) 

 – Купа Дарина (с. Лашуки, Чернігівська обл.) 

 – Маслік Вадим (м. Прилуки, Чернігівська обл.) 

 – Мигун Маргарита (м. Прилуки, Чернігівська обл.) 

 – Мусієнко Аліна (м. Прилуки, Чернігівська обл.) 
 – Олійник Ліза (м. Мена, Чернігівська обл.) 
 – Чех Анастасія (с. Смичин, Чернігівська обл.) 

Номінація «Народний вокал» 

І премія – зразковий фольклорний ансамбль «Світлячок» (м. Щорс, 

Чернігівська обл.) 

ІІІ премія – Лобур Юлія (с. Нові Боровичі, Чернігівська обл.) 

 – підготовча група зразкового фольклорного ансамблю 

«Світлячок» (м. Щорс, Чернігівська обл.) 

 – фольклорний ансамбль «Барвінок» (ЦДЮТ с. Смичин, 

Чернігівська обл.) 

 – Шеверова Анастасія (м. Щорс, Чернігівська обл.) 
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Номінація «Естрадний ансамбль» 

ІІ премія – дівочий ансамбль «Веснянка» (м. Щорс, Чернігівська 

обл.) 

 – дует: Коробко Аліна та Пилипенко Регіна (м. Корюківка, 

Чернігівська обл.) 

ІІІ премія – дитячий вокально-театральний колектив «Домісольки» 

(м. Мена, Чернігівська обл.) 

 – дует: Тимошенко Артем та Дяговець Анна (м. Городня) 

 – молодша група вокального ансамблю «Райдужні нотки» 

(м. Городня) 

 – середня група вокального ансамблю «Райдужні нотки» 

(м. Городня) 

ІІ Міжнародний кінофестиваль «Світло» 

(м. Київ) 

Номінація «Ігровий короткометражний фільм» 

 – фільм «Тримай удар». Режисер – Дем’яненко Анна 

Номінація «Документальний короткометражний фільм» 

 – фільм «Всупереч. На два фронти». Режисер – Мороз Іри-

на 

Номінація «Анімація» 

 – фільм «Про жадібність деякої пташки». Режисер – Безру-

чко Ліза 

Номінація «Музичний кліп» 

 – «Vidirvani – художник». Режисер – Погребняк Сергій 

ІІІ Міжнародний інструментальний конкурс Є. Станковича 

(м. Київ) 

Головний 

приз 

«Дотик янго-

ла» 

– Ващенко Катерина (скрипка, м. Київ) 

Гран-прі – Плєшакова Марія-Луїза (фортепіано з оркестром, м. Київ) 

 – Тотовицький Назар (скрипка, м. Київ) 

Номінація «Народні інструменти» 

І премія – Венцковська Валерія (гітара, с. Бобриця, Київська обл.) 

 – Венцковська Поліна (гітара, с. Бобриця, Київська обл.) 

 – Задрановська Анастасія (домра, м. Київ) 

 – Кручак Максим (баян, с. В. Писарівка, Сумська обл.) 

 – Лисенко Вікторія (баян, м. Чернігів) 
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 – Лямзіна Олександра (домра, м. Київ) 

 – Мазур Яна (гітара, м. Боярка, Київська обл.) 

 – Михайленко Тарас (баян, м. Суми) 

 – Парфелюк Ярослав (домра, м. Київ) 

 – Проценко Юрій (акордеон, м. Черкаси) 

 – Римаренко Марія (домра, м. Київ) 

 – Сніжинська Олеся (бандура, м. Київ) 

 – Харченко Катерина (баян, м. Черкаси) 

 – Хачатуров Армаіс (акордеон, м. Черкаси) 

 – Черних Анастасія (домра, м. Щорс, Чернігівська обл.) 

 – Чурієв Максим (баян, м. Черкаси) 

ІІ премія – Верещинський Руслан (баян, м. Суми) 

 – Гапон Ольга (бандура, м. Київ) 

 – Павлик Богдан (гітара, м. Черкаси) 

 – Харченко Іван (баян, м. Черкаси) 

 – Хачатуров Артем (акордеон, м. Черкаси) 

ІІІ премія – В’язінько Юрій (гітара, м. Миргород, Полтавська обл.) 

 – Жуковський Андрій (домра, м. Київ) 

 – Тропіна Діана (гітара, м. Черкаси) 

 – Цехмейструк Тетяна (бандура, м. Київ) 

Номінація «Ударні інструменти» 

І премія – ансамбль ударних інструментів «Living more» (м. Вінни-

ця) 

 – ансамбль ударних інструментів «Поліські дзвіночки» (м. 

Чернігів) 

 – ансамбль ударних інструментів «Xylofonia plus K*» (м. 

Київ) 

 – Гора Ігор (ударні інструменти, м. Чернігів) 

 – Діденко Георгій (ударні, м. Черкаси) 

 – Макарова Олександра (ксилофон, м. Мукачеве, Закарпат-

ська обл.) 

 – Оксенич Ралф (ударні, м. Чернігів) 

ІІ премія – Губенок Андрій (ударні інструменти, м. Чернігів) 

ІІІ премія – інструментальне тріо: Липець Катерина – фортепіано, 

Лисенко Володимир – ударні, Чайковський Володимир – 

саксофон-альт (м. Чернігів) 

Номінація «Духові інструменти» 

І премія – ансамбль кларнетистів (м. Чернігів) 

 – Вілка Сергій (флейта, м. Київ) 

 – Зернаєва Ольга (флейта, м. Дніпропетровськ) 

 – квартет: Буряк Олександр, Рудика Оксана, Фан Чжен, 

Яковенко Маргарита (м. Київ) 

 – Кузьмін Дмитро (флейта, м. Київ) 
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 – Матвієнко Софія (флейта, м. Перещепине, Дніпропетров-

ська обл.) 

 – Мельничук Дмитро (труба, м. Київ) 

 – Морозов Даніель (труба, м. Київ) 

ІІ премія – Бабарін Олексій (гобой, м. Київ) 

 – Буряк Олександр (флейта, м. Київ) 

 – Дем’янов Владислав (фагот, м. Київ) 

 – Кива Злата (гобой, м. Київ) 

 – Лисенко Володимир (саксофон-альт, м. Чернігів) 

 – Назар Орест (гобой, м. Тернопіль) 

 – Панков Дмитро (флейта, м. Київ) 

 – Рура Дарина (фагот, м. Київ) 

ІІІ премія – Амбарнов Роман (кларнет, м. Чернігів) 

 – ансамбль саксофоністів (м. Чернігів) 

 – Найкус Олександр (кларнет, м. Київ) 

 – Погрібний Олексій (кларнет, м. Київ) 

 – Руссова Юлія (м. Київ) 

 – Свищ Павло (саксофон-альт, м. Миколаїв) 

 – Спірін Володимир (саксофон-тенор, м. Київ) 

 – Фролов Олексій (саксофон-альт, м. Миколаїв) 

 – Хомутіна Марія (флейта, м. Київ) 

Номінація «Струнні інструменти. Скрипка з оркестром» 

І премія – Ващенко Катерина (м. Київ) 

 – Рукавішнікова Ольга (м. Київ) 

 – Цацин Костянтин (м. Дніпропетровськ) 

ІІ премія – Скирська Ярослава (м. Київ) 

 – Хмара Олександра (м. Київ) 

ІІІ премія – Снітко Мирослава (м. Київ) 

Номінація «Струнні інструменти. Солісти» 

І премія – Безусова Олександра (скрипка, м. Одеса) 

 – Волярчук Дарина (скрипка, м. Київ) 

 – Малик Андрій (віолончель, м. Хмельницький) 

 – Подольська Ольга (віолончель, м. Одеса) 

 – Фортученко Вікторія (віолончель, м. Одеса) 

 – Шутко Марія (скрипка, м. Київ) 

ІІ премія – Гнатів Софія (скрипка, м. Київ) 

 – Єфіменко Альона (скрипка, м. Кіровоград) 

 – Сабаніна Анна (віолончель, м. Ківерці, Волинська обл.) 

 – Цимбрикевич Діана (скрипка, м. Івано-Франківськ) 

ІІІ премія – Амбарцумян Григорій (скрипка, м. Київ) 

 – Карпенко Софія (скрипка, м. Київ) 

 – Немчук Анна (скрипка, м. Одеса) 
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Номінація «Фортепіано з оркестром» 

І премія – Іваницький Марк (м. Київ) 

 – Коваль Богдан (м. Дніпропетровськ) 

ІІ премія – Будьон Валерія (м. Миргород, Полтавська обл.) 

 – Зіньковська Марта (м. Івано-Франківськ) 

 – Кутас Євген (м. Київ) 

 – Фіалко Ілля (м. Вишневе, Київська обл.) 

 – Цуруль Євгенія (м. Київ) 

ІІІ премія – Макарова Олександра (м. Мукачеве, Закарпатська обл.) 

 – Новохатська Владислава (м. Київ) 

 – Стецюк Катерина (м. Київ) 

 – Толокольнікова Олена (м. Київ) 

Номінація «Фортепіано. Солісти» 

І премія – Беньковська Дар’я (м. Київ) 

 – Берчук Ірина (м. Івано-Франківськ) 

 – Вінницький Іван (м. Київ) 

 – Зіньковська Марта (м. Івано-Франківськ) 

 – Єрмак Михайло (м. Київ) 

 – Кокоренчук Тимофій (м. Київ) 

 – Малоштан Марія (м. Київ) 

 – Мальченко Анна (м. Київ) 

 – Пеліванова Рената (м. Харків) 

 – Рябошапка Єлизавета (м. Київ) 

 – Соловйова Анастасія (м. Київ) 

 – Швець Микола (м. Вінниця) 

ІІ премія – Бут Євангеліна (м. Київ) 

 – Вакалюк Марія (м. Вінниця) 

 – Губерначук Ірина (м. Фастів, Київська обл.) 

 – Коваль Богдан (м. Дніпропетровськ) 

 – Колонюк Вікторія (м. Вінниця) 

 – Мандзюк Богдана (м. Харків) 

 – Нескорожена Софія (м. Тетіїв, Київська обл.) 

 – Німич Сніжана (м. Лубни, Полтавська обл.) 

 – Оганесян Софія (м. Київ) 

 – Павлишен Артем (м. Чернігів) 

 – Синиця Марія (м. Київ) 

 – Студзінська Богдана (м. Тетіїв, Київська обл.) 

 – Фіалко Ілля (м. Вишневе, Київська обл.) 

 – Юрченко Дарина (м. Київ) 

ІІІ премія – Бурбига Артем (м. Київ) 

 – Ганжа Денис (м. Біла Церква, Київська обл.) 

 – Грибальова Олександра (м. Скадовськ, Херсонська обл.) 

 – Гултурян Поліна (м. Київ) 

 – Квят Олександра (м. Вінниця) 
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 – Кожушна Ольга (м. Вінниця) 

 – Кравчук Олеся (м. Суми) 

 – Куліш Марія (м. Київ) 

 – Макарова Олександра (м. Мукачеве, Закарпатська обл.) 

 – Ріпа Євгеній (м. Конотоп, Сумська обл.) 

 – Чуприна Катерина (м. Ізмаїл, Одеська обл.) 

Номінація «Фортепіанні ансамблі» 

І премія – фортепіанний дует: Карташев Владислав, Савченко Анас-

тасія (м. Константинівка, Донецька обл.) 

 – фортепіанний дует: Малярчук Богдана, Лі Еммануель 

Прейз (м. Київ) 

 – фортепіанний дует: «SCHERZOSO»: Вінницький Іван, 

Гултурян Поліна (м. Київ) 

 – фортепіанний квартет: Бондаренко Катерина, Воробей 

Анжеліка, Грудінін Павло, Пустовойт Марія (м. Київ) 

ІІ премія – фортепіанний дует «Группетто»: Анцулевич Валерія, Ан-

цулевич Лідія (м. Київ) 

 – фортепіанний дует: Драч Діана, Новікова Дарина (м. Ки-

їв) 

 – фортепіанний дует: Мезенцев Єгор, Степанова Єлизавета 

(м. Київ) 

 – фортепіанний квартет: Кротик Анна, Кротик Крістіна, 

Лукашев Андрій, Лукашев Андрій, Пєнєва Лаура (м. Ки-

їв) 

 – фортепіанний дует: Іванов Ігор, Лабунська Марія  

(м. Дніпропетровськ) 

ІІІ премія – фортепіанний дует: Капранова Соломія, Леппер Таіс  

(м. Київ) 

 – фортепіанний дует «Piano Duo»: Бобровський Віталій, 

Кирилюк Олег (м. Тернопіль) 

 – фортепіанний дует «Рапсодія»: Аржаних Анна, Манилюк 

Назарій (м. Київ) 

 – фортепіанний дует: Горєва Анна, Шклярук Даниїл (м. Ки-

їв) 

VI Міжнародний конкурс юних виконавців на духових та ударних інстру-

ментах «Сурми Буковини – 2015» 

(м. Чернівці) 

Гран-прі – Мирончук Марк (саксофон, м. Рівне) 

 – Наконечний Юрій (кларнет, м. Львів) 

 – Олійник Юрій (ударні інструменти, м. Львів) 

 – Приженков Олександр (м. Харків) 

 – Шебета-Драган Олег (кларнет, м. Київ) 

 – Шевченко Юрій (ударні інструменти, м. Львів) 
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« Ф л е й т а »  

І премія – Конєва Дарина (м. Київ) 
 – Сенютович Юлія (м. Львів) 

ІІ премія – Бачинська Дарина (м. Львів) 

 – Бронзей Софія (м. Львів) 

 – Мочар Естер (м. Львів) 

 – Тіщенко Дар’я (м. Львів) 

ІІІ премія – Сауленко Аліна (м. Одеса) 

« Г о б о й »  

ІІ премія – Головацький Тома (м. Львів) 

 – Дорогін Денис (м. Одеса) 
 – Кальметьєв Рустам (м. Львів) 
 – Кучер Олексій (м. Львів) 

ІІІ премія – Лазарюк Василь (м. Чернівці) 
 – Юркевич Марко (м. Львів) 

« К л а р н е т »  

І премія – Безносик Михайло (м. Київ) 

 – Лозовський Володимир (м. Київ) 
 – Пашко Назар (м. Львів) 
 – Пукаляк Мар’ян (м. Івано-Франківськ) 
 – Фонарюк Дмитро (м. Київ) 

ІІ премія – Бачинський Остап (м. Львів) 

 – Брижко Роман (м. Київ) 

 – Красноглазова Мар’яна (м. Київ) 

 – Лесюк Максим (м. Львів) 

 – Пашко Мар’ян (м. Львів) 

ІІІ премія – Бабухівський Василь (м. Одеса) 

 – Бурдейний Павло (м. Чернівці) 

 – Магурська Анна (м. Іршава, Закарпатська обл.) 

 – Прусак Віталій (м. Львів) 

« С а к с о ф о н »  

І премія – Гаврилюк Ольга (м. Львів) 

 – Медведенко Феодосій (м. Одеса) 

 – Скобало Кирило (м. Львів) 

ІІ премія – Артим Юрій (м. Львів) 

 – Бобейко Олександр (м. Львів) 

 – Горбатенко Олексій (м. Хмельницький) 

ІІІ премія – Загродський Микола (м. Херсон) 

 – Пахолків Софія (м. Львів) 

 – Фрунчак Іван (м. Чернівці) 

« Ф а г о т »  

І премія – Кузик Тарас (м. Київ) 
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 – Нечитайло Федір (м. Київ) 

ІІ премія – Васильченко Роман (м. Київ) 

 – Конєва Аліна (м. Чернівці) 

ІІІ премія – Ярушевський Тарас (м. Івано-Франківськ) 

« Т р у б а »  

І премія – Возняк Ростислав (м. Львів) 

 – Побережний Олександр (м. Хмельницький) 

 – Шавлай Сергій (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) 

ІІ премія – Кравчук Іван (м. Кіцмань, Чернівецька обл.) 

 – Торак Сергій (смт Путила, Чернівецька обл.) 

 – Філіпчук Іван (м. Кіцмань, Чернівецька обл.) 

 – Швець Павло (м. Чернівці) 

 – Шевчук Ілля (м. Хмельницький) 

ІІІ премія – Ковальчук Тарас (м. Львів) 

 – Мельник Мирослава (м. Сторожинець, Чернівецька обл.) 

 – Семерюк Максим (м. Одеса) 

 – Толордава Владислав (м. Хмельницький) 

 – Хамкевич Денис (м. Новоселиця, Чернівецька обл.) 

 – Хімчак Володимир (м. Одеса) 

 – Шавлай Іван (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) 

« В о л т о р н а »  

ІІ премія – Антонюк Катерина (м. Одеса) 

 – Воронюк Мирослав (м. Одеса) 

« Т р о м б о н »  

ІІ премія – Верига Ігор (м. Івано-Франківськ) 

ІІІ премія – Гангал Василь (м. Чернівці) 

 – Станько Назарій (м. Львів) 

« Т у б а »  

ІІ премія – Бурак Владислав (м. Івано-Франківськ) 

 – Гаврилов Марк (м. Чернівці) 

« У д а р н і  і н с т р у м е н т и »  

І премія – Денисюк Святослав (м. Львів) 

 – Дудчук Вікторія (м. Тернопіль) 

 – Макарова Олександра (м. Мукачеве, Закарпатська обл.) 

ІІ премія – Олійник Денис (м. Львів) 

 – Степаненко Богдан (м. Львів) 

 – Судомир Олесь (м. Івано-Франківськ) 

 – Чаплинський Олег (м. Львів) 

ІІІ премія – Місюренко Ярослав (м. Хмельницький) 

 – Міхаліцин Тарас (м. Львів) 
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ХХI Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Танці з Карпатами» 

(м. Львів) 

Гран-прі – Бойко Ксенія (зразковий естрадний театр «Жар-птиця», 

м. Іллічівськ, Одеська обл.) 
 – народний художній колектив ансамбль танцю «Щасливе 

дитинство» (м. Харків) 

Номінація «Вокал» 

І премія – Гарбарець Тетяна (м. Київ) 

 – Мазур Діана (м. Іллічівськ, Одеська обл.) 

 – Хомин Дар’я (м. Львів) 

 – Швидка Руслана (м. Київ) 

 – Шевцов Кирило (м. Іллічівськ, Одеська обл.) 

ІІ премія – Лопатіна Варвара (м. Київ) 
 – Наконечний Роман (м. Львів) 

ІІІ премія – Мельник Юлія (м. Київ) 

 – Скляренко Федір (м. Київ) 

 – Фалендиш Єсенія (м. Київ) 

Номінація «Хореографія» 

Естрадний і сучасний танець 

І премія – ансамбль «Крила» (хореографічне відділення школи джа-

зового та естрадного мистецтва, м. Київ) 

 – Асєєва Олена (зразковий колектив спортивно-естрадного 

танцю «Мікс», м. Дніпропетровськ) 

 – зразковий колектив естрадно-спортивного танцю «Ювен-

та» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

 – Піта Вероніка (ансамбль «Крила», хореографічне відді-

лення школи джазового та естрадного мистецтва, м. Київ) 

ІІ премія – ансамбль «Крила» (хореографічне відділення школи джа-

зового та естрадного мистецтва, м. Київ) 

 – дует: Дєдова Ольга, Криворотько Віталій (зразковий ан-

самбль танцю «Веснянка», м. Миргород, Полтавська обл.) 

 – дует: Ільченко Марія, Сур Анастасія (ансамбль «Крила», 

хореографічне відділення школи джазового та естрадного 

мистецтва, м. Київ) 

 – дует: Щасна Анастасія, Плєсцова Каріна (студія сучасно-

го танцю «Бродвей», м. Чернігів) 

 – зразковий колектив спортивно-естрадного танцю «Мікс» 

(м. Дніпропетровськ) 

 – Ільченко Марія (ансамбль «Крила», хореографічне відді-

лення школи джазового та естрадного мистецтва, м. Київ) 

 – Кислиця Анастасія (студія сучасного танцю «Бродвей», 

м. Чернігів) 
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 – студія сучасного танцю «Бродвей» (м. Чернігів) 

 – Сур Анастасія (ансамбль «Крила», хореографічне відді-

лення школи джазового та естрадного мистецтва, м. Київ) 

ІІІ премія – зразковий аматорський хореографічний ансамбль «Весе-

лкові барви» (м. Оріхів, Запорізька обл.) 

 – зразковий ансамбль танцю «Веснянка» (м. Миргород, 

Полтавська обл.) 

 – зразковий колектив спортивно-естрадного танцю «Мікс» 

(м. Дніпропетровськ) 

 – Литвинова Анастасія (ансамбль «Пандора», м. Южноук-

раїнськ, Миколаївська обл.) 
 – Сидорченко Валерія (ансамбль «Пандора», м. Южноукра-

їнськ, Миколаївська обл.) 

Класичний танець 

І премія – ансамбль «Овація» Державної хореографічної школи  

(м. Львів) 

 – ансамбль «Каприс» Державної хореографічної школи  

(м. Львів) 

 – Соколова Олена (ансамбль «Каприс» Державної хореог-

рафічної школи, м. Львів) 

ІІ премія – ансамбль класичного танцю «Фуете» (м. Вінниця) 
 – Лелюк Софія (Державна хореографічна школа, м. Львів) 
 – Сенькович Анастасія (Державна хореографічна школа, м. 

Львів) 

Народний танець 

І премія – зразковий ансамбль танцю «Веснянка» (м. Миргород, 

Полтавська обл.) 

Х Міжнародний конкурс художньої фотографії  

«Фотовернісаж на Покрову» 

(м. Рівне) 

Гран-прі – 

бронзова  

статуетка 

«Птах,  

що летить» 

– Оскольська Інна (м. Київ) – за фото «День незалежності в 

селі Веприк» 

ІХ Театральний фестиваль Міжнародного Чорноморського клубу  

«Homo Ludens» («Человек играющий») 

(м. Миколаїв) 

Номінація «Краща вистава» 

 – вистава «Дракон» Є. Шварца Миколаївського академіч-
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ного художнього російського драматичного театру 

Номінація «Кращий пластичний образ» 

Козловський 

Максим 
– актор – за роль Хлопчика у виставі «Лист очікування»  

О. Марданя Одеського академічного російського драма-

тичного театру 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Пашкурова 

Марія 
– артистка – за роль Поліньки, дочки Кукушкіної у виставі 

«Доходное место» О. Островського Дніпропетровського 

драматичного молодіжного театру «Віримо!» 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

Вербець 

Альберт 
– з.а. України – за роль архіваріуса Шарлемана у виставі 

«Дракон» Є. Шварца Миколаївського академічного ху-

дожнього російського драматичного театру 

Номінація «Кращий акторський дует» 

 – н.а. України Равицька Ольга та актор Паршаков Богдан – 

за ролі Марії Іванівни і Тимофія Кузьмича у виставі  

«Місто мого дитинства» Г. Голубенка, Л. Сущенка,  

В. Хаїта Одеського академічного українського музично-

драматичного театру ім. В. Василька 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Лаптєва  

Тамара 
– провідна актриса – за роль Габріель (Малу) у виставі 

«Моїй мамі 100 років» М. Лоранса Кіровоградського ака-

демічного обласного українського музично-драматичного 

театру ім. М. Кропивницького 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Остафійчук 

Василь 
– н.а. України – за роль Бургомістра у виставі «Дракон»  

Є. Шварца Миколаївського академічного художнього ро-

сійського драматичного театру 

Номінація «Краща музична концепція вистави» 

М’яких  

Михайло 
– композитор – за музичне оформлення вистави «Доходное 

место» О. Островського Дніпропетровського драматич-

ного молодіжного театру «Віримо!» 

Номінація «Краща сценографія» 

Ткаченко 

Марія 
– художниця – за сценографію до вистави «Доходное мес-

то» О. Островського Дніпропетровського драматичного 

молодіжного театру «Віримо!» 

Номінація «Краща хореографія вистави» 

Ряпулова 

Олена 
– хореограф вистави «Доходное место» О. Островського 

Дніпропетровського драматичного молодіжного театру 

«Віримо!» 



 51 

Приз фестивалю «Надія "Homo Ludens"» 

Галушкевич 

Герман 
– учень Одеської ЗОШ ім. С. Русової – за виконання ролі 

Стасіка Остапчука у виставі «Місто мого дитинства»  

Г. Голубенка, Л. Сущенка, В. Хаїта Одеського академіч-

ного українського музично-драматичного театру  

ім. В. Василька 

V Міжнародний фестиваль дитячого та юнацького естрадно-циркового 

мистецтва «Яскрава арена Дніпропетровська – 2015» 

(м. Дніпропетровськ) 

Гран-прі 

(соло) 

– Замуренко Іван (естрадно-циркова студія «Джин Рох», м. 

Херсон) 

Гран-прі 

(колектив) 

– дитячо-юнацька студія циркового мистецтва «Старий 

цирк» (м. Харків) 

Номінація «Повітряна гімнастика» 

І премія – Вікторова Аліна (м. Харків) 

 – Гавриленко Євгеній (м. Харків) 

 – Галкіна Ольга (м. Львів) 

 – Горела Єлизавета (м. Костянтинівка, Донецька обл.) 

 – Гусевська Христина (м. Херсон) 

 – дитячо-юнацька студія циркового мистецтва «Старий 

цирк» (м. Харків) 

 – дует: Артем’єв Микола, Бєлан Вікторія (м. Полтава) 

 – дует: Нагорна Аліна, Сплюхіна Єлизавета (м. Харків) 

 – Кравченко Юрій (м. Херсон) 

 – Крекша Артем (м. Херсон) 

 – Новокшанова Ольга (м. Херсон) 

 – Плутахінна Анна (м. Херсон) 

 – Романюк Аріна (м. Херсон) 

 – Серкіна Діана (м. Херсон) 

 – Шевченко Марія (м. Харків) 

 – Юзвіна Анна (м. Харків) 

ІІ премія – Виногородська Поліна (м. Херсон) 

 – дует: Серкіна Діана, Цой Вероніка (м. Херсон) 

 – Кравчук Вероніка (м. Херсон) 

 – Лобуренко Софія (м. Чернігів) 

 – Ляшенко Анна (м. Дніпропетровськ) 

 – Савіцька Олена (м. Херсон) 

 – Соколова Катерина (м. Дніпропетровськ) 

 – Хурса Анна (м. Полтава) 

 – Цой Вероніка (м. Херсон) 

ІІІ премія – Андреєва Лідія (м. Київ) 

 – Голік Кароліна (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська 

обл.) 
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 – дует: Власенко Катерина, Симоненко Анастасія  (м. Пол-

тава) 

 – Мазуленко Ганна (м. Дніпропетровськ) 

 – Нос Даяна (м. Херсон) 

 – Пальчикова Лада (м. Полтава) 

 – Півненко Віолетта (м. Херсон) 

 – Степаненко Анастасія (м. Запоріжжя) 

 – Тітова Крістіна (м. Київ) 

Номінація «Партерна гімнастика» 

І премія – дует: Білак Андрій та Михайло (м. Харків) 

 – дует: Кіріченко Ілона, Соколова Катерина (м. Дніпропет-

ровськ) 

 – Кошик Дар’я (м. Дніпропетровськ) 

 – Олійник Софія (м. Дніпропетровськ) 

 – Цапенко Марія (м. Новомосковськ, Дніпропетровська 

обл.) 

ІІ премія – дует: Апанасенко Олександра, Духно Софія (м. Чернігів) 

 – Яріз Кіра (м. Дніпропетровськ) 

ІІІ премія – циркова студія «Арена» (м. Біла Церква, Київська обл.) 

Номінація «Акробатика. Каучук» 

І премія – Загоруйко Катерина (м. Іллічівськ, Одеська обл.) 

 – Кузнєцова Марта (м. Полтава) 

 – Пеєс Анна (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) 

 – Трощак Поліна (м. Полтава) 

ІІ премія – Берегова Валерія (м. Чернігів) 

 – зразковий колектив циркова студія «Непоседы» (м. 

Харків) 

 – Ковтуненко Катерина (м. Харків) 

 – Мороз Марина (м. Дніпропетровськ) 

 – Флока Марія (м. Полтава) 

ІІІ премія – Заіченко Альона (м. Дніпропетровськ) 

 – Старусєва Олександра (м. Харків) 

 – Цесарська Єлизавета (м. Полтава) 

Номінація «Акробатика» 

І премія – Горюнов Роман (м. Херсон) 

 – майстерня естрадно-циркового мистецтва «Комплімент» 

(м. Київ) 

ІІ премія – дует: Степаненко Анастасія, Федорова Еліна (м. Запорі-

жжя) 

 – народна циркова студія «Арлекіно» (м. Іллічівськ, Одесь-

ка обл.) 

 – художній колектив Зразкова циркова студія «Едельвейс» 

(м. Запоріжжя) 
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 – цирковий колектив «Міколь» (м. Дніпропетровськ) 

ІІІ премія – дует: Огнєв Олексій, Сухіна Таісія (м. Харків) 

 – дует: Печенік Єва, Федоровський Максим (м. Запоріжжя) 

 – дует: Воротнікова Владислава, Корольова Вероніка  

(м. Дніпропетровськ) 

 – зразковий колектив циркова студія «Непоседы»  

(м. Харків) 

 – зразковий художній колектив танцювально-циркова сту-

дія «Надежда» (м. Харків) 

 – Приходько Таміла (м. Чернігів) 

Номінація «Естетична гімнастика» 

ІІ премія – дует: Дяденко Анастасія, Можаровська Марія (м. Київ) 

 – циркова студія «Оба-на» (м. Дніпропетровськ) 

ІІІ премія – Демченко Каріна (м. Дніпропетровськ) 

Номінація «Дресирування» 

ІІ премія – Матвієнко Мирослава (м. Підгороднє, Дніпропетровська 

обл.) 

Номінація «Оригінальний жанр» 

І премія – зразкова естрадно-циркова студія «Melange-Art» (м. Но-

вомосковськ, Дніпропетровська обл.) 

 – народний цирковий колектив «Арена сміливих» (м. Дніп-

родзержинськ, Дніпропетровська обл.) 

 – циркова студія «Крафт» (м. Полтава) 

ІІ премія – майстерня естрадно-циркового мистецтва «Комплімент» 

(м. Київ) 

ІІІ премія – зразкова циркова студія «Молодість» (м. Полтава) 

 – цирковий колектив «Романтики» (м. Підгороднє, Дніпро-

петровська обл.) 

Номінація «Жонглювання» 

І премія – дует: Бондар Анастасія та Єлизавета (м. Дніпродзер-

жинськ, Дніпропетровська обл.) 

 – Ємішян Давид (м. Нововолинськ, Волинська обл.) 

ІІ премія – дует: Драган Артем, Старишко Роман (м. Підгороднє, 

Дніпропетровська обл.) 

 – дует: Бадай Яна, Лєбіна Вероніка (м. Іллічівськ, Одеська 

обл.) 

 – Ляшко Тетяна (м. Полтава) 

 – Слабоцький Михаїл (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл.) 

 – Старишко Роман (м. Підгороднє, Дніпропетровська обл.) 

ІІІ премія – дует: Дуленко Іван, Соколянський Денис (м. Дніпропет-

ровськ) 

 – Зуєв Назар (м. Запоріжжя) 
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 – народна циркова студія «Арлекіно» (м. Іллічівськ, Одесь-

ка обл.) 

Номінація «Жонглювання. Обручі» 

І премія – Кіріченко Ілона (м. Дніпропетровськ) 

 – Пономаренко Софія (м. Дніпродзержинськ, Дніпропет-

ровська обл.) 

ІІ премія – Марченко Ганна (м. Дніпропетровськ) 

 – Хоменко Оксана (м. Чернігів) 

ІІІ премія – Вечірко Поліна (м. Харків) 

 – Головко Станіслава (м. Дніпропетровськ) 

 – Жирко Ірина (м. Дніпропетровськ) 

 – Скать Вікторія (м. Полтава) 

 – Терентьєва Дар’я (м. Дніпропетровськ) 

Номінація «Еквілібр» 

І премія – Гарбуз Кіра (м. Харків) 

 – Кабан Юліана (м. Львів) 

 – Манагаров Антон (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

 – Сотников Денис (м. Запоріжжя) 

 – Храмова Поліна (м. Костянтинівка, Донецька обл.) 

 – Шустов Владислав (м. Полтава) 

ІІ премія – Броденко Лев (м. Чернігів) 

 – Відманова Таісія (м. Харків) 

 – зразковий художній колектив танцювально-циркова сту-

дія «Надежда» (м. Харків) 

 – Книр Марія (м. Чернігів) 

 – Кузьміна Дар’я (м. Харків) 

 – Сергієнко Маргарита (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл.) 

 – циркова студія «Колорит» (м. Дніпропетровськ) 

 – Цой Вероніка (м. Херсон) 

ІІІ премія – Кравченко Анастасія (м. Харків) 

 – студія циркового мистецтва «Гротеск» (м. Чернівці) 

 – Харибіна Юлія (м. Новомосковськ, Дніпропетровська 

обл.) 

V Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Яскрава країна в Чернігові – 2015» 

Гран-прі – концертний народний художній хор «Васильки»  

ім. В. Бурноса (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

Номінація «Академічний вокал» 

І премія – Буряк Анастасія (м. Чернігів) 

 – Мазур Діана (м. Чернігів) 

 – Савинська Лілія (м. Чернігів) 
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ІІ премія – Корень Олександра (м. Славутич, Київська обл.) 

 – Драчьова Аліна (м. Чернігів) 

 – Риженко Назарій (м. Чернігів) 

 – Селюченко Серафім (м. Чернігів) 

 – дует: Пономаренко Олексій та Савченко Софія (м. Черні-

гів) 

 – Макаренко Юлія (м. Чернігів) 

 – вокальний ансамбль «Верес» (м. Чернігів) 

 – вокальний ансамбль хлопчиків «Квест» (м. Чернігів) 

 – концертний народний художній хор «Васильки»  

ім. В. Бурноса (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

 – хор хлопчиків «Хлопці – молодці» (м. Чернігів) 

ІІІ премія – Пупенко Анастасія (м. Чернігів) 

Номінація «Народний вокал» 

І премія – Лупан Марія (м. Харків) 

ІІІ премія – Гніда Анастасія (смт Козелець, Чернігівська обл.) 

 – Цулун Юліана (м. Славутич, Чернігівська обл.) 

Номінація «Естрадний вокал» 

І премія – Дзибура Евеліна (м. Славутич, Київська обл.) 

 – Поліщук Євгенія (м. Чернігів) 

 – Трикур Ірина (с. Ільниця, Закарпатська обл.) 

 – Фещенко Анна (м. Київ) 

ІІ премія – Дудкіна Єлизавета (м. Славутич, Київська обл.) 

 – Шевченко Вікторія (м. Славутич, Київська обл.) 

 – Юрченко Софія (м. Славутич, Київська обл.) 

 – Заводун Дар’я (м. Чернігів) 

 – Міляєва Анастасія (м. Чернігів) 

 – «Дует сестер Соболєвих»: Соболєві Єлизавета і Анна  

(м. Чернігів) 

ІІІ премія – Гойварц Маргарита (м. Чернігів) 

 – Макаренко Орест (м. Чернігів) 

 – Максименко Ростислав (м. Славутич, Київська обл.) 

 – Павленко Анна (м. Чернігів) 

 – Горбей Віталій (м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

 – Фаль Анастасія (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

 – дует: Ткаченко Ірина, Пінчук Катерина (смт Ріпки, Черні-

гівська обл.) 

 – дует «FLY» (м. Чернігів) 

Номінація «Хореографія» 

І премія – студія танцю «А-6» (м. Київ) 

 – студія сучасного естрадного спортивного танцю «Реве-

ранс» (м. Чернігів) 

 – дует: Найчук Євген та Поліщук Ірина (художній народ-
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ний ансамбль танцю «Горлиця», м. Кременець, Терно-

пільська обл.) 

 – Майдукова Вероніка (м. Київ) 

 – Салашна Орина (м. Київ) 

ІІ премія – народний художній колектив ансамбль танцю «Веснянка» 

(м. Чернігів) 

 – народний художній танцювальний колектив «Криштале-

вий черевичок» (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

 – дитячий зразковий танцювальний колектив «Ягідки» (м. 

Щорс, Чернігівська обл.) 

 – колектив сучасного та естрадного танцю «Міріданс» (м. 

Чернігів) 

 – студія сучасного естрадно-спортивного танцю «Реверанс-

KiDs» (м. Чернігів) 

 – народний художній колектив театр танцю «Модус-Ніка» 

(м. Київ) 

 – ансамбль народного танцю «Журавка» (м. Чернігів) 

ІІІ премія – хореографічний колектив народного танцю «Квітка» (м. 

Чернігів) 

 – дитячий зразковий танцювальний колектив «Ягідки» (м. 

Щорс, Чернігівська обл.) 

 – ансамбль народного танцю «Журавка» (м. Чернігів) 

 – зразковий хореографічний ансамбль народного танцю 

«Зоренька» (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська 

обл.) 

 – колектив народного танцю «Колорит» (м. Чернігів) 

 – Лебедєва Серафима (м. Дніпродзержинськ, Дніпропет-

ровська обл.) 

 – Кот Катерина (м. Чернігів) 

 – Кундюба Сніжана (м. Носівка, Чернігівська обл.) 

 – студія сучасного естрадно-спортивного танцю «Реверанс-

KiDs» (м. Чернігів) 

 – народний художній колектив театр танцю «Модус–Ніка» 

(м. Київ) 

Номінація «Фольклор» 

І премія – фольклорний гурт «Веселик» (м. Харків) 

ІІ премія – капела бандуристів «Натхнення» (м. Чернігів) 

* * *  

Міжнародний фотоконкурс «Вікі любить Землю» 

Конкурс «Пам’ятки природи у Вікіпедії» 

І премія – «Карпатський морозний ранок. Карпатський біосферний 

заповідник». Фото – Башкатов Віталій 
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ІІ премія – «Світанок у Карпатах. Карпатський національний приро-

дний парк». Фото – Баширова Роксана 

ІІІ премія – «Говерла. Карпатський національний природний парк». 

Фото – Лабчук Роберт 

Міжнародний фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки» 

 

І премія – «Комплекс Кам’янець-Подільської фортеці» м. 

Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Фото – Кри-

ниця Сергій 

ІІ премія – «Німецький народний дім» м. Чернівці. Фото – Присяж-

нюк Максим 

ІІІ премія – «Комплекс Успенського печерного монастиря» АРК,  

м. Бахчисарай. Фото – Присяжнюк Максим 

 

В С Е У К Р АЇ Н СЬ К І  К О Н К У РС И  

XXV Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв «Боромля – 2015» 

(м. Тростянець, Сумська обл.) 

Гран-прі – естрадно-симфонічний оркестр Сумського обласного 

академічного театру драми та музичної комедії ім. М. С. 

Щепкіна 
 – народний вокальний ансамбль «Вишенька» (с. Вовчанські 

Хутори, Харківська обл.) 
 – Сабчук Анастасія – солістка Тростянецького районного 

будинку культури 

Кінофестиваль «Відкрита ніч – Дубль 18» 

(м. Київ) 

Гран-прі – фільм «Буратіно». Режисер – Стародумов Дмитро 

 – фільм «Сотня Крим». Режисер – Кляцкін Костянтин 

Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Богданчик». Режисер – Чупріна Олександра 

Номінація «Кращий ігровий фільм» 

 – фільм «Кончєний». Режисер – Кузьміна Маргарита 

 – фільм «Останній відвідувач». Режисер – Шкрабак Олек-

сандр 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Климковецька 

Віра 
– за роль у фільмі «Кончєний». Режисер – Кузьміна  

Маргарита 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Нікітюк – за роль у фільмі «Останній відвідувач». Режисер – Шкра-
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Влад бак Олександр 

Номінація «Кращий сценарій» 

Бабкіна  

Катерина 
– за фільм «Кончєний». Режисер – Кузьміна Маргарита 

Номінація «Краща операторська робота» 

Козеко Євген – за фільм «Останній відвідувач». Режисер – Шкрабак Оле-

ксандр 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – фільм «Моя душа стала жити окремо». Режисер – Дач-

ковська Марія 

VIIІ Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів  

«Візерунки Прикарпаття» 

(м. Дрогобич, Львівська обл.) 

Гран-прі – Передрій Михайло 

« К а т е г о р і я  І - А »  

І премія – Бушовський Олександр 

 – Гушта Мар’ян 

 – Сабадаш Юлія 

ІІ премія – Паньків Денис 

ІІІ премія – Павлюк Андрій 

 – Полоцька Вероніка 

 – Соболєва Анна 

 – Шпирка Станіслав 

« К а т е г о р і я  І - Б »  

І премія – Мазур Назар 

 – Паньків Ігор 

ІІ премія – Горзов Олександра 

ІІІ премія – Ольшевська Неоніла 

 – Туркалік Остап 

« К а т е г о р і я  І І »  

ІІІ премія – Зеленюк Христина 

« К а т е г о р і я  І І І »  

І премія – Несіна Олена 

 – Шаламов Дмитро 

ІІ премія – Майсак Олександра 

 – Федоров Назар 

ІІІ премія – Бобанич Володимир  

 – Зеленюк Петро 

 – Назаренко Дмитро 
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« К а т е г о р і я  I V »  

І премія – дует: Коршак Катерина, Купрацевич Дмитро 

 – тріо: Ангела Іван, Павлюк Павло, Чворсюк Ростислав 

ІІ премія – дует: Вовк Назар, Ничвид Семен 

 – дует: Русу Дмитро, Томнюк Олександр 

 – тріо: Гусак Андрій, Попеску Данієл, Ротар Роман 

ІІІ премія – дует: Бобанич Володимир, Чень Михайло 

 – дует: Головатюк Микола, Голубович Сергій 

 – дует: Григор’єв Любомир, Файчак Іван 

« К а т е г о р і я  V »  

ІІ премія – дует: Ничвид Семен, Юрків Вероніка 

IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії  

ім. П. Вірського 

Гран-прі – академічний ансамбль української музики, пісні і танцю 

«Чайка» Одеської обласної філармонії 

І премія – Великий академічний Слобожанський ансамбль пісні і 

танцю (м. Харків) 

 – Житомирський академічний ансамбль танцю «Сонечко» 

обласного центру хореографічного мистецтва 

 – Національний академічний Гуцульський ансамбль пісні і 

танцю «Гуцулія» (м. Івано-Франківськ) 

ІІ премія – академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» 

Хмельницької обласної філармонії 

 – заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Зброй-

них сил України (м. Київ) 

 – фольклорний ансамбль національного обряду «Родослав» 

(м. Житомир) 

ІV Відкритий туристичний фестиваль авторської пісні, фото і кіно  

«Вітрила пригод» 

(м. Луцьк, Волинська обл.) 

Номінація «Авторська пісня та співана поезія» 

І премія – Бедрунь Леонід (м. Луцьк) 

 – гурт «Коло» (м. Луцьк) 

 – Печарський Остап та Машталір Юрко (м. Львів) 

ІІ премія – гурт «Запал» (с. Острожець, Рівненська обл.) 

 – Ігнатенко Сергій (м. Одеса) 

 – Іщук Микола (м. Луцьк) 

Номінація «Кіноаніматори» 

І премія – Булига Віктор (м. Рівне) – за фільм «Люблю музей» 

 – Ройко Сергій (м. Луцьк) – за фільм «Дорога до Париж – 
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Брест – Париж» 

Номінація «Портрет» 

І премія – Мазуренок Володимир (с. Деражня, Хмельницька обл.) – 

за фото «Прогулянка під дощем» 

ІІ премія – Захарчук Михайло (с. Іваниківка, Івано-Франківська обл.) 

– за фото «На семи вітрах» 

Номінація «Пейзаж» 

І премія – Калінін Олександр (м. Луцьк) – за фото «Ранок на Боржа-

ві» 

Фотоконкурс: 

Номінація «Репортаж» 

І премія – Случик Ігор (м. Луцьк) – за фото «Соло» 

ІІ премія – Близнюк Богдан, Виджак Ярослав (м. Львів) – за фільм 

«Незакінчена пісня» 

 – Дмитрук Мар’яна (м. Луцьк) – за фото «Ересуннський 

міст» 

 – Земба Михайло (м. Дубно, Рівненська обл.) – за фільм 

«Ікона, що звучить» 

 – Случик Ігор (м. Луцьк) – за фільм «Гаджина» 

VІ Всеукраїнський конкурс карикатур «Встати, суд іде!» 

(м. Київ) 

І премія – Голуб Віктор (м. Здолбунів, Рівненська обл.) 

ІІ премія – Кустовський Олексій (м. Вишневе, Київська обл.) 

ІІІ премія – Дубовський Олександр (м. Дніпропетровськ) 

ІІ Всеукраїнський фестиваль хорового співу та інструментальної музики 

«Галицькі Самоцвіти» 

(м. Львів) 

Гран-прі – дует: Городецький Дмитро, Сергійчук Вероніка (ДМШ  

№ 3, м. Житомир) 

Номінація «Академічний вокал» 

ІІ премія – Ужгородський коледж культури та мистецтв (Закарпатсь-

ка обл.) 

Номінація «Естрадний вокал» 

ІІ премія – жіночий квартет «Лебедине крило» (м. Нововолинськ, 

Волинська обл.) 

ІІІ премія – вокальний ансамбль «ДоРеМіФаСоль-ка» (ДМШ № 5,  

м. Львів) 
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Номінація «Хори» 

І премія – зразковий хор Ужгородського коледжу культури та мис-

тецтв (Закарпатська обл.) 

 – народний хор «Астра» (Ужгородська ДШМ, Закарпатська 

обл.) 

 – хор «Гармонія» (ДШМ «Вишенька», м. Вінниця) 

ІІ премія – дитячий хор «Пастораль» (м. Київ) 

 – зразкова дитяча хорова студія духовної пісні «Фантазія» 

(Центр творчості дітей та юнацтва, м. Тернопіль) 

 – народний аматорський хор «Доброслав» (м. Старокостян-

тинів, Хмельницька обл.) 

 – хор «Легенда» (ДШМ № 10, м. Львів) 

 – хор «Райдуга» (ДШМ «Райдуга», м. Хмельницький) 

 – хор «Співаночка» (ДШМ № 1 ім. С. Мартона, м. Мукаче-

ве, Закарпатська обл.) 

Номінація «Народна пісня. Фольклор» 

І премія – Рогоза Поліна (ЦДЮТ «Моряна», м. Одеса) 

ІІ премія – ансамбль народної пісні «Джерельце» (ДШМ «Райдуга», 

м. Хмельницький) 

ІІІ премія – Арнаутова Анастасія (ЦДЮТ «Моряна», м. Одеса) 

Номінація «Інструментальна музика. Струнні та щипкові інструменти» 

І премія – Клюшнікова Катерина (ДМШ № 9 ім. В. Сокальського, м. 

Харків) 

 – Кушка Аліса (ДМШ № 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровсь-

ка обл.) 

 – Хіхлова Любов (ДМШ № 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетров-

ська обл.) 

ІІ премія – Кушка Аліса (ДМШ № 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровсь-

ка обл.) 

 – Стецюк Ірина (ДМШ № 3, м. Луцьк, Волинська обл.) 

 – Хоженко Карина (ДМШ № 8, м. Кривий Ріг, Дніпропет-

ровська обл.) 

ІІІ премія – Бондарук Олександра (ДМШ № 3, м. Луцьк, Волинська 

обл.) 

 – дует гітаристів: Мулявка Тимур, Соловйов Олексій 

(ДШМ, м. Хмельницький) 

 – Непомнящий Анатолій (ДМШ № 8, м. Кривий Ріг, Дніп-

ропетровська обл.) 

 – Пацаган Ярополк (ДШМ № 5, м. Львів) 

 – Романюк Дарія (ДМШ № 3, м. Луцьк, Волинська обл.) 

 – Хоженко Карина (ДМШ № 8, м. Кривий Ріг, Дніпропет-

ровська обл.) 
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Номінація «Інструментальна музика. Народні інструменти» 

І премія – Березіна Анастасія (ансамбль домристів Київської ДМШ 

№ 5) 

 – Івахов Іван (ДШМ, м. Хмельницький) 

 – Кущ Анастасія (ДМШ, м. Харків) 

 – тріо сопілкарів: Івахов Іван, Кандирал Євгеній, Німцович 

Павло (ДШМ, м. Хмельницький) 

ІІ премія – Німцович Павло (ДШМ, м. Хмельницький) 

ІІІ премія – Кандирал Євгеній (ДШМ, м. Хмельницький) 

Номінація «Інструментальна музика. Клавішні» 

І премія – дует: Мац Юлія, Текелемаріам Анжеліка (ДМШ № 15 ім. 

В. А. Моцарта, м. Харків)  

 – Залецька Лідія (ДШМ № 5, м. Львів) 

 – Квят Олександра (ДМШ № 1, м. Вінниця) 

 – Найпак Артем (Лозівське училище культури та мистецтв, 

Харківська обл.) 

ІІ премія – Бурштейн Єва (ДМШ № 1 ім. М. Вільконського, м. Чер-

нігів) 

 – Мац Юлія (ДМШ № 15 ім. В. А. Моцарта, м. Харків) 

 – Текелемаріам Анжеліка (ДМШ № 15 ім. В. А. Моцарта, 

м. Харків) 

 – тріо «Шість рук за фортепіано» (Одеська середня спеціа-

лізована музична школа-інтернат ім. П. С. Столярського) 

 – Чуденцова Ольга-Роксолана (ДМШ № 9 ім. В. Сокальсь-

кого, м. Харків) 

Номінація «Інструментальна музика. Духові інструменти» 

І премія – Дрьомін Данііл (Школа-студія при Львівському музич-

ному училищі ім. С. П. Людкевича) 

 – Олійник Софія (ДМШ № 14, м. Харків) 

ІІ премія – Дрьомін Данііл (Школа-студія при Львівському музич-

ному училищі ім. С. П. Людкевича) 

 – квартет саксофоністів «Веселі пальчики» (Центр позаш-

кільної роботи, м. Жмеринка, Вінницька обл.) 

 – Мостицька Анна (ДМШ № 9 ім. В. Сокальського, м. Хар-

ків) 

 – Самойлюк Назарій (Центр позашкільної роботи, м. Жме-

ринка, Вінницька обл.) 

 – Старицька Поліна (ДМШ при Чернігівському музичному 

училищі ім. Л. Ревуцького) 

Номінація «Інструментальна музика. Ансамблі» 

І премія – ансамбль «Tutti» (ДМШ № 9 ім. В. Сокальського, м. Хар-

ків) 
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 – ансамбль скрипалів (ДМШ № 3, м. Луцьк, Волинська 

обл.) 

 – духовий оркестр Хмельницького музичного училища  

ім. В. І. Заремби  

 – тріо «Дивертисмент» (ДМШ № 15 ім. В. А. Моцарта,  

м. Харків) 

ІІ премія – ансамбль домристів (ДМШ № 6, м. Київ) 

 – ансамбль гітар «Фанданго» (ДМШ № 1 ім. М. Лисенка,  

м. Черкаси) 

 – інструментальний ансамбль (ДШМ, м. Хмельницький) 

 – інструментальне тріо (Оброшинська ДМШ, Львівська 

обл.) 

ІІІ премія – ансамбль гітаристів «Ad liditum» (БДТ, м. Рожище, Во-

линська обл.) 

 – ансамбль скрипалів (ДМШ, м. Олександрія, Кіровоград-

ська обл.) 

 – дитячий камерний оркестр (ДМШ № 1 ім. М. Мозгового, 

м. Хмельницький) 

 – зразковий ансамбль народних інструментів «Весняночка» 

(ДМШ, с. Комсомольське, Харківська обл.) 

Номінація «Вокально-інструментальний жанр» 

ІІІ премія – дитяча зведена капела бандуристів «Надія» (ДМШ № 1 

ім. М. Вільконського та ДМШ № 2 ім. Є. В. Богословсь-

кого, м. Чернігів) 

 – дует «Україночки»: Лук’яненко Катерина, Шульга Кари-

на (ДМШ № 2 ім. Є. В. Богословського, м. Чернігів) 

VIІ Всеукраїнська трієнале графіки – 2015 

(м. Київ) 

І премія – Рубашов Юрій (м. Київ) 

ІІ премія – Левицький Андрій (м. Київ) 

ІІІ премія – Дубовик Олександр (м. Київ) 

ІІ Конкурс короткометражного кіно  

«Громадський проектор» на тему «У чому наша проблема?» 

(м. Миколаїв) 

Номінація «Ігрове кіно» 

І премія – фільм «Закохайся у Миколаїв, якщо насмілишся». Режи-

сер – Богаченко Анжела (м. Миколаїв) 

ІІ премія – фільм «Лист з малої батьківщини». Режисер – Уманов 

Євген (м. Миколаїв) 

 – фільм «Toxic TV». Режисери – Дибін Дмитро, Червоній 

Тетяна (м. Одеса) 
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ІІІ премія – фільм «Зрада». Режисер – Паламарчук Сергій (м. Мико-

лаїв) 

 – фільм «Тонкі нитки». Режисер – Анашкін Сергій (м. Юж-

не, Одеська обл.) 

Номінація «Документальне кіно» 

І премія – фільм «Кохання є закон». Режисер – Тиха Анастасія  

(м. Київ) 

 – фільм «Наждак». Режисер – Ладес Мішель (м. Київ) 

ІІ премія – фільм «НеЗалежні». Режисер – Ющішен Кирило (м. Ми-

колаїв) 

ІІІ премія – фільм «Танці на кістках». Режисер – Прокопенко Андрій 

(м. Миколаїв) 

XXV Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій» 

(м. Київ) 

Гран-прі – народний аматорський хореографічний колектив «Буку-

рія» (с. Динівці, Чернівецька обл.) 

І Всеукраїнський конкурс живопису ім. А. Ерделі 

(м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

Гран-прі – Романенко Маргарита (м. Луганськ) 

Номінація «За технічне володіння матеріалом» 

 – Щетиніна Анастасія (м. Харків) 

Номінація «За стилістичну організацію у висвітленні теми» 

 – Ворона-Балтазюк Ірина (м. Київ) 

Номінація «За продовження традицій закарпатської школи живопису» 

 – Воробок Віра (м. Ужгород) 

Х Театральний фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини» 

(м. Чернівці) 

Номінація «Краща вистава» 

 – вистава «Дами і гусари» О. Фредро Національного ака-

демічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

Літашов 

Дмитро 

– актор Чернігівського академічного обласного українсько-

го музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка – за 

роль Дроміо у виставі «Комедія помилок» В. Шекспіра 

Шарабурін 

Дмитро 

– соліст Київського національного академічного театру 

оперети – за роль цигана Хвенька у виставі «Сорочинсь-

кий ярмарок» М. Гоголя 
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Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Савченко 

Анжеліка 

– актриса Національного академічного драматичного теат-

ру ім. І. Франка (м. Київ) – за роль Зосі у виставі «Дами і 

гусари» О. Фредро 

Номінація «Краща головна жіноча роль» 

Кільчицька 

Тамара 

– н.а. України, актриса Чернівецького академічного облас-

ного українського музично-драматичного театру ім.  

О. Кобилянської – за роль Крістін Мільман у виставі «Ту-

степ і різний "мотлох"» Р. Байєра 

Номінація «Краще виконання партії у музичній виставі» 

Сагат Любов – солістка Київського національного академічного театру 

оперети – за роль Парасі у виставі «Сорочинський ярма-

рок» М. Гоголя 

Чувпило 

Олександр 

– соліст Київського національного академічного театру 

оперети – за роль Гриця у виставі «Сорочинський ярма-

рок» М. Гоголя 

Номінація «Кращий акторський ансамбль» 
 – Тернопільський академічний обласний український музи-

чно-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 

Номінація «Краще музичне вирішення вистави» 
 – вистава «Енеїда» І. Котляревського Івано-Франківського 

академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. І. Франка 

Номінація «Краще пластичне вирішення вистави» 
 – вистава «Енеїда» І. Котляревського Івано-Франківського 

академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. І. Франка 

Номінація «Кращий режисерський задум та втілення» 

Бакіров  

Андрій 

– режисер Чернігівського академічного обласного україн-

ського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка – за 

постановку вистави «Комедія помилок» В. Шекспіра 

ХХIV Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва 

«Калиновий спів» 

(Кіровоградська обл.) 

Гран-прі – народний аматорський музичний гурт «Петриківські ко-

заки» Новопразького селищного будинку культури № 1 

(Кіровоградська обл.) 
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ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва  

«Квітнева феєрія – 2015» 

(м. Умань, Черкаська обл.) 

Гран-прі – хореографічний колектив «Крок вперед» (м. Умань) 

Номінація «Кращий танцівник» 

 – народний художній колектив ансамбль танцю «Росинка» 

(м. Київ) 

Номінація «Краща балетмейстерська робота» 

 – студія сучасного та джазового танцю «Mir-a-dance»  

(м. Одеса) 

ІІ Всеукраїнський фестиваль сценарної майстерності «Кіноскрипт» 

(м. Київ) 

Гран-прі – Смолій Анна – за сценарій короткометражного фільму 

«Сонечко» 

Номінація «Повний метр» 

І премія – Копосова Поліна – за сценарій фільму «Будинок з химе-

рами» 

ІІ премія – Семців Володимир – за сценарій фільму «Посередник 

між світами або полювання на відьом» 

ІІІ премія – Старожицька Марія – за сценарій фільму «Котел» («Ка-

зан») 

Номінація «Короткий метр» 

І премія – Терещенко Микола – за сценарій фільму «Узаперті» 

ІІ премія – Шарманова Олена – за сценарій фільму «Серце птаха» 

ІІІ премія – Лисогор Віталій – за сценарій фільму «Ключ» 

Всеукраїнський конкурс «Краща книга України»  

Гран-прі – друга книга роману-колажу Гориня Богдана «Любов і 

творчість Софії Караффи-Корбут» (видавництво «Апріо-

рі») 

Номінація «Життя славетних» 

 – видання «Ігор Сікорський. Від Києва до Коннектикута, 

від Неба до Небес» (видавництво «Адеф – Україна») 

Номінація «Світ дитинства» 

 – збірка казок Івана Франка «Коли ще звірі говорили» (ви-

давництво «Авіаз») 

Номінація «Арт-книжка» 

 – Лещенко Наталія, Павлюк Руслан «Українська культура. 
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Свята, традиції, обряди» (видавництво «Клуб сімейного 

дозвілля») 

Номінація «З глибин знань» 

 – видання «Повернення в Царгород», за редакцією Лариси 

Івшиної (видавництво ТОВ «Українська прес-група») 

Номінація «Проза» 

 – Корсак Іван «Вибух у пустелі» (видавництво «Ярославів 

Вал») 

Номінація «Поезія» 

 – Данте Аліг’єрі «Божественна Комедія: Рай», у перекладі 

Максима Стріхи (видавництво «Астролябія») 

Номінація «Бестселер» 

 – Жадан Сергій «Біґ Мак. Перезавантаження» (видавництво 

«Клуб сімейного дозвілля») 

Номінація «Мистецтво друку» 

 – Николишин Юрій «Благословенне місто Львів» (видав-

ництво «Апріорі») 

Номінація «Моя країна» 

 – видання «Чернігівська Шевченкіана» (видавництво «Дес-

на») 

ХІХ Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки 

(м. Луцьк, Волинська обл.) 

Гран-прі – Воротніков Олексій (м. Запоріжжя) 

І премія – Михайличенко Ганна (м. Запоріжжя) 

ІІ премія – Писарєв Владислав (м. Харків) 

ІІІ премія – Поліновський Олександр (м. Львів) 

ХV Всеукраїнський конкурс молодих піаністів (у рамках Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Нейгаузівські музичні зустрічі» 

(м. Кіровоград) 

І вікова категорія: 

І премія – Федюрко Роман (Київська ДМШ № 21) 

ІІ премія – Плєшакова Марія-Луіза (Київська ДМШ № 3 ім. В.С. Ко-

сенка) 

ІІІ премія – Без’язична Світлана (Уманська ДМШ № 1, Черкаська 

обл.) 

 – Пивовар Суламіта (Львівська середня спеціалізована му-

зична школа-інтернат ім. С. Крушельницької) 
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ІІ вікова категорія: 

І премія – Терещенко Артем (Дніпропетровська школа української 

культури та мистецтв ім. Олеся Гончара) 

ІІ премія – Коваленко Володимир (Кіровоградська ДМШ № 1 ім.  

Г. Г. Нейгауза) 

ІІІ премія – Гавриленко Єлисей (Кіровоградська ДМШ № 3) 

ІІІ вікова категорія: 

І премія – Бариляк Віталій (Херсонське музичне училище) 

 – Шевченко Аліна (ЛНМА ім. М. Лисенка) 

ІІ премія – Алейніков Олексій (Харківське музичне училище ім.  

Б. Лятошинського) 

 – Овчаренко Олена (Криворізьке обласне музичне учили-

ще, Дніпропетровська обл.) 

 – Чумаченко Володимир (Херсонське музичне училище) 

 – Щечка Вікторія (Херсонське музичне училище) 

ІІІ премія – Бойко Богдан (Чернівецьке училище мистецтв ім. С. Во-

робкевича) 

 – Зубай Юрій (Рівненське музичне училище державного 

гуманітарного університету) 

 – Колесник Юрій (Одеське училище мистецтв і культури 

ім. К. Ф. Данькевича) 

 – Шахрайчук Марія (Рівненське музичне училище держав-

ного гуманітарного університету) 

Всеукраїнський конкурс патріотичного плаката 

Гран-прі – Плужко Микита (м. Київ) – за серію робіт «Воюємо го-

туючи» 

IV Відкритий всеукраїнський конкурс виконавців на народних  

інструментах «Поліський вернісаж» 

(м. Семенівка, Чернігівська обл.) 

Гран-прі – ансамбль Черкаської ДШМ «Світанок» 

V Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок «Прем’єри сезону» 

(м. Київ) 

Гран-прі – вистава «Івасик-Телесик» за мотивами української на-

родної казки (Полтавський академічний обласний театр 

ляльок) 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Завгородня 

Вікторія 
– за роль Їжачка у виставі «Снігова квітка» за мотивами 

новорічної казки (Київський академічний муніципальний 

театр ляльок) 
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Номінація «Краща чоловіча роль» 

Біличенко 

Андрій 
– за роль Коте у виставі «Ханума» А. Цагарелі (Миколаїв-

ський обласний театр ляльок) 

Номінація «Краща сценографія та ляльки» 

Денисова 

Наталія 
– за оформлення вистави «Івасик-Телесик» за мотивами 

української народної казки (Полтавський академічний 

обласний театр ляльок) 

Номінація «Краща режисура» 

Дмитрієва 

Оксана 
– за режисуру вистави «Івасик-Телесик» за мотивами укра-

їнської народної казки (Полтавський академічний облас-

ний театр ляльок) 

Номінація «Краща вистава для дітей дошкільного віку» 

 – вистава «Слоненя» Р. Кіплінга (Одеський обласний театр 

ляльок) 

Номінація «Краща вистава для дітей шкільного віку» 

 – вистава «Івасик-Телесик» за мотивами української на-

родної казки (Полтавський академічний обласний театр 

ляльок) 

Номінація «Краща вистава для молоді та дорослих» 

 – вистава «Ріка...Життя» за мотивами повісті «Зачарована 

Десна» О. Довженка та за його щоденниками (Чернігівсь-

кий обласний театр ляльок ім. О. П. Довженка) 

Номінація «Краща вистава для сімейного перегляду» 

 – вистава «Снігова квітка» за мотивами новорічної казки 

(Київський академічний муніципальний театр ляльок) 

Номінація «Кращий акторський ансамбль» 

 – вистава «Ханума» А. Цагарелі (Миколаївський обласний 

театр ляльок) 

XVIIІ Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька – 2015» 

(м. Мукачеве, Закарпатська обл.) 

Гран-прі – вокальний ансамбль «Акорд» (м. Мукачеве) 

Номінація «Солісти» 

М о л о д ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я .  Г р у п а  « А »  ( 7–9 р о к і в )  

І премія – Дьомінова Анастасія (Печеринський р-н, Закарпатська 

обл.) 

ІІ премія – Бідюк Ігор (м. Харків) 
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 – Пилипчук Єлизавета (м. Бориспіль, Київська обл.) 

ІІІ премія – Вакуленок Софія (м. Хмельницький) 
 – Коваленко Марина (м. Нетішин, Хмельницька обл.) 

М о л о д ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я .  Г р у п а  « Б »  ( 10–13 р о к і в )  

І премія – Остапчук Вікторія (м. Нетішин, Хмельницька обл.) 

ІІ премія – Ільницький Азаріїл (м. Мукачеве) 

 – Костина Анастасія (м. Біла Церква, Київська обл.) 

 – Сурова Анастасія (м. Мукачеве) 

ІІІ премія – Вексклер Ірина (м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

 – Гингазова Дарина (смт Стара Синява, Хмельницька обл.) 

 – Дзвоник Денис (с. Шаровечка, Хмельницька обл.) 

С е р е д н я  в і к о в а  к а т е г о р і я  ( 14–16 р о к і в )  

І премія – Саламова Арзу (м. Мукачеве) 

ІІ премія – Бежинець Юлія (с. Ракошино, Мукачівський р-н) 
 – Кравчук Мирослава (м. Хмельницький) 

ІІІ премія – Бірта Рената (м. Хуст, Закарпатська обл.) 
 – Бобік Володимир (смт Колкі, Волинська обл.) 
 – Франчук Любов (м. Нововолинськ, Волинська обл.) 

С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я  ( 17–19 р о к і в )  

І премія – Розгау Юлія (м. Мукачеве) 

ІІ премія – Полтавець Наталія (м. Київ) 

ІІІ премія – Бідзілля Яна (м. Мукачеве) 

 – Самойленко Любов (м. Генічеськ, Херсонська обл.) 

Номінація «Дуети» 

М о л о д ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я  

І премія – Давид Катерина та Полудень Ольга (м. Кіровоград) 

ІІ премія – Поліщук Катерина та Трохимець Юлія (м. Біла Церква, 

Київська обл.) 

ІІІ премія – дует «Карамельки» (м. Мукачеве) 

С е р е д н я  в і к о в а  к а т е г о р і я  

І премія – Вдовиченко Максим та Клименко Владислав (м. Біла Це-

рква, Київська обл.) 

ІІ премія – Степанова Аліна та Сторожук Ольга (м. Миколаїв) 

ІІІ премія – Кротова Ксенія та Ткаченко Єлизавета (м. Миколаїв) 

Номінація «Ансамблі» 

М о л о д ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я  

І премія – зразковий художній колектив студія естрадного співу 

«Сузір’я» (м. Миколаїв) 

ІІ премія – зразковий театр пісні «Криниченька» (м. Нетішин, Хме-

льницька обл.) 

ІІІ премія – народний художній колектив України «Перлинки Поділ-
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ля» (м. Хмельницький) 

С е р е д н я  в і к о в а  к а т е г о р і я  

І премія – народний художній колектив «Вокальний ансамбль "Спі-

вограй"» (м. Біла Церква, Київська обл.) 

ІІ премія – народний художній колектив України театр естрадної пі-

сні «Злагода» (м. Хмельницький) 

ІІІ премія – естрадна вокальна студія «ДЖ.Е.М.» (м. Харків) 

 – народний фольклорний ансамбль «Джерельце» (м. Пу-

тивль, Сумська обл.) 

І Всеукраїнський відкритий конкурс хорових диригентів  

«Сонячний струм» 

(м. Миколаїв) 

І премія – Усатюк Віктор (м. Кіровоград) 

ІІ премія – Кравченко Олена (м. Миколаїв) 

 – Притула Богдан (м. Дрогобич, Львівська обл.) 

 – Суржиков Антон (м. Дніпропетровськ) 

ІІІ премія – Гарматюк Анастасія (м. Миколаїв) 

 – Капотій Іван (м. Кіровоград) 

 – Федоренко Анастасія (м. Миколаїв) 

V Національний фотоконкурс-бієнале «Фотопортрет – 2015»  

імені Степана Назаренка 

(м. Івано-Франківськ) 

І премія – 

Золота ме-

даль Націо-

нальної спіл-

ки фотохудо-

жників Укра-

їни 

– Малий Олександр – фотохудожник (м. Рівне) – за три ро-

боти «Без назви» 

ІІ премія –  

Золота ме-

даль Міжна-

родного фо-

тографічного 

руху «Образ 

без кордонів» 

– Боярчук Євгеній – фотограф (м. Луцьк) – за роботу «Во-

дій автобуса» 

ІІІ премія –  

Срібна ме-

даль Націо-

нальної спіл-

– Сорочак Антон – фотограф (м. Івано-Франківськ) – за ро-

боту «Наталі» 
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ки фотохудо-

жників Укра-

їни 

ІІІ Всеукраїнський конкурс композиторів, виконавців та юних художників 

«Фантазія – 2015» 

(м. Маріуполь, Донецька обл.) 

Гран-прі – Ковальова Катерина (м. Першотравневе, Донецька обл.) 

ІІ Всеукраїнський конкурс молодої української поезії та авторської пісні 

«Хортицькі дзвони» імені Марини Брацило 

(м. Запоріжжя) 

Номінація «Авторська пісня» 

І премія – Білик Микола (м. Запоріжжя) 

ІІ премія – Похильченко Василь (м. Київ) 

ІІІ премія – Бойко Карина (м. Запоріжжя) 

Номінація «Поезія» 

ІІ премія – Бодасюк Олена (м. Київ) 

 – Ольшанська Олена (м. Запоріжжя) 

ІІІ премія – Шпак Ксенія (м. Львів) 

XIV Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики  

«Червона рута – 2015» 

(м. Маріуполь, Донецька обл.) 

Номінація «Популярна музика» 

І премія – Шевчук Діана (с. Буяни, Волинська обл.) 

ІІ премія – Лисичкіна Юлія (м. Харків) 

 – Ольгина Уляна (м. Калинівка, Вінницька обл.) 

 – Якубовський Антон (м. Запоріжжя) 

ІІІ премія – Бусько Юлія (м. Львів) 

 – Іващенко Ізабелла (м. Ніжин, Чернігівська обл.) 

Номінація «Рок-музика» 

І премія – гурт «Яри» (м. Краснокутськ, Харківська обл.) 

ІІІ премія – гурт «Ефект метелика» (м. Черкаси) 

 – гурт «Red Fox» (м. Каховка, Херсонська обл.) 

Номінація «Акустична музика» 

І премія – Деркач Дар’я з гуртом «Дарена» (м. Запоріжжя) 

ІІІ премія – дует: Григорович Євген, Сагайдачний Василь (м. Дніпро-

петровськ) 

 – Подибайло Данило (м. Маріуполь, Донецька обл.) 
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Р Е Г І ОН А Л Ь НІ  К О Н К У Р С И  

ХІ Регіональний дитячий конкурс образотворчого мистецтва  

«Барви рідної землі» 

(м. Гадяч, Полтавська обл.) 

Гран-прі – Хоменко Юлія (Лохвицька ДМШ, Полтавська обл.) 

І премія – Проценко Наталія (Гребінківська ДМШ) 

ІІ премія – Трачук Ангеліна (студія при Гадяцькому училищі куль-

тури) 

ІІІ премія – Дригайло Дарія (Колегіум мистецтв в смт Опішня, Пол-

тавська обл.) 

Регіональний фестиваль української пісні «Бронницький зорецвіт» 

(м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.) 

Гран-прі – Гуцол Тетяна (с. Немія, Могилів-Подільський р-н) 

IV Регіональний вокально-пісенний конкурс «Квітка-душа – 2015», прис-

вячений пам’яті Ірини Томко 

(м. Лисичанськ, Луганська обл.) 

Гран-прі – Булинок Анастасія 

Номінація «Солісти» 

І премія – Дахно Ірина 

 – Ісаєнко Олександра  

 – Почтаренко Лілія 

 – Пустоварова Анна 

 – Тронов Іван 

ІІ премія – Ажипа Софія 

 – Кручинська Анастасія 

 – Мустафа Іван 

 – Почтаренко Лілія 

 – Пустоварова Анна 

ІІІ премія – Гаврашенко Валерія 

 – Герасимюк Юлія 

 – Куликова Ніна 

 – Сергієнкова Ольга 

 – Шинкаренко Валерія 

Номінація «Дуети, тріо, ансамблі» 

І премія – дует: Булинок Анастасія, Погорєлова Єлизавета 

ІІ премія – вокальний ансамбль «Камертон» 

ІІІ премія – тріо «Розмарія» 
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ІХ Регіональний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва  

«Миколаївські зорі» 

(м. Миколаїв) 

Гран-прі – ансамбль сучасного танцю «Ексклюзив-денс» Херсонсь-

кого училища культури 

 – ансамбль танцю «Тронка» Херсонського училища куль-

тури 

 – ансамбль сучасного танцю «Фольк-денс» Херсонського 

училища культури 

 – театр сюжетно-зразкового танцю «Емпірей» БДЮТ  

Заводського р-ну м. Миколаєва 

І премія – ансамбль сучасного танцю Херсонського державного уні-

верситету 

 – ансамбль танцю «Водограй» Казанківського районного 

БК, Миколаївська обл. 

 – ансамбль танцю «Глорія» Беляєвського районного БК 

Одеської обл. 

 – зразковий ансамбль танцю «Балтська зірочка» Балтського 

районного БК Одеської обл. 

 – зразковий ансамбль танцю «Славія» Баштанського ра-

йонного БК Миколаївської обл. 

 – зразкова хореографічна студія «Пірует» Миколаївського 

міського Будинку вчителя 

 – зразковий художній колектив ансамбль танцю «Веселка» 

Миколаївського міського Палацу творчості учнів 

 – зразковий художній колектив ансамбль народного танцю 

«Калиновий цвіт» Херсонського Центру позашкільної 

роботи 

 – зразковий художній колектив хореографічний ансамбль 

«Капелька» Херсонського державного будинку худож-

ньої творчості 

 – народний ансамбль танцю «Золотий колос» Очаківського 

районного БК Миколаївської обл. 

 – народний художній колектив ансамбль класичного танцю 

«Дивертисмент» Миколаївського міського Палацу твор-

чості учнів 

 – народний художній колектив театр-студія народного тан-

цю «Віночок» Херсонського ЦДЮТ 

 – народний художній колектив хореографічний ансамбль 

«Чисті роси» Центру дитячо-юнацької творчості  

Солом’янського р-ну м. Києва 

 – студія дитячої хореографії та раннього розвитку дитини 

«Мрія» (м. Херсон) 

 – студія класичного танцю «Іскра» Центру позашкільної 
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роботи Херсонської міської ради 

 – студія сучасного та джазового танцю «Mir-a-dance» Оде-

ського міського Палацу дитячої та юнацької творчості 

 – театр танцю «Ритми планети» ім. Василя Пака (м. Мико-

лаїв) 

 – хореографічний ансамбль «Грація» Білозерського центру 

творчості дітей та юнацтва Херсонської обл. 

 – хореографічний ансамбль «Ренесанс» Миколаївської 

ЗОШ № 11  

 – хореографічний колектив Миколаївського коледжу куль-

тури і мистецтв 

ХХІІІ Фестиваль-конкурс на здобуття вищої театральної нагороди  

«Надія Січеславни – 2015» 

 

Гран-прі – Біла Дарія – головний художник Дніпропетровського 

академічного театру опери та балету – за художньо-

сценографічне рішення вистав: «Секрет вічної молодості» 

К. Чапека Дніпропетровського академічного театру ро-

сійської драми ім. М. Горького (режисер-постановник – 

з.д.м. України В. Денисенко) та «Фокстрот 12 стільців» за 

мотивами роману І. Ільфа і Є. Петрова (автор лібрето та 

хореографії – з.а. України О. Ніколаєв) 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Володькова 

Олеся 

– актриса Запорізького муніципального театру-лабораторії 

«VIE» – за роль Пукіци у виставі «Холостяк і...» Х. Леві-

на (режисер-постановник – Г. Широченко) 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Кокарєв 

Олександр 

– актор Запорізького муніципального театру-лабораторії 

«VIE» – за роль Знайдуха у виставі «Холостяк і...» Х. Ле-

віна (режисер-постановник – Г. Широченко) 

Номінація «Краща режисура» 

Астаф’єв 

Денис 

– за режисуру поетичної вистави за творами Т. Г. Шевчен-

ка «Україно! Україно! Оце твої діти...» Запорізького ака-

демічного обласного українського музично-драматичного 

театру ім. В. Магара 

Номінація «Краще музичне оформлення» 

Бесєда  

Андрій 
– композитор – за музичний супровід вистави «Зимові при-

годи Крукоруків» В. Виходцевського Запорізького облас-

ного театру ляльок (режисер-постановник – М. Власова) 
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ХХІІІ Фестиваль-конкурс на здобуття вищої театральної нагороди  

Придніпров’я «Січеславна – 2015» 

(м. Дніпропетровськ) 

Номінація «Краща драматична вистава» 

 – вистава «Холостяк і...» Х. Левіна Запорізького муніципа-

льного театру-лабораторії «VIE» (режисер-постановник –  

Г. Широченко) 

Номінація «Краща лялькова вистава» 

 – вистава «Чарівна лампа» за мотивами казки «1001 ніч» 

Дніпропетровського міського театру ляльок (режисер – 

М. Овсяников) 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Вороніна 

Людмила 

– з.а. України, актриса Дніпропетровського академічного 

театру російської драми ім. М. Горького – за втілення об-

разів у моновиставі «Крилаті історії» Дніпропетровського 

Дому мистецтв за творами світових класиків (режисер-

постановник – В. Чернова) 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Шульга Ігор – актор Дніпропетровського драматичного молодіжного те-

атру «Віримо!» – за втілення образу у моновиставі 

«WARnak» за творами Т. Шевченка (режисер-

постановник – І. Шульга) 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

Волощенко 

Олег 

– з.а. України, актор Дніпродзержинського академічного 

музично-драматичного театру ім. Лесі Українки (Дніпро-

петровська обл.) – за роль Клеона у трагікомедії «Забути 

Герострата» Г. Горіна (режисер – С. Чулков) 

Номінація «Кращий балетмейстер» 

Кошовник 

Катерина 

– за пластичне рішення вистави-мюзикла «Рудольфіо»  

В. Распутіна Запорізького академічного театру молоді 

(режисер-постановник – з.д.м. України Г. Фортус) 

Номінація «Краще музичне оформлення» 

Савенко 

Дмитро 

– композитор, керівник музичної частини Запорізького му-

ніципального театру танцю – за музику до вистави «Різд-

вяна ніч» М. Гоголя (режисер-постановник – А. Романов) 

Номінація «Краща хореографія у виставі» 

 – Жужура Дар’я, Занков Євген, Кравець Олег – балетмейс-

тери Запорізького муніципального театру танцю – за хо-



 77 

реографічне втілення образів у виставі «Різдвяна ніч»  

М. Гоголя (режисер-постановник – А. Романов) 

Номінація «Честь. Достоїнство. Професіоналізм» 

Смолій Іван – н.а. України, актор Запорізького академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. В. Магара 

XV Регіональний конкурс юних вокалістів «Соловейко – 2015» 

(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

Гран-прі – Климовська Ірина (ДМШ № 4) 

Номінація «Вокал» 

І премія – Антонова Тетяна (Криворізьке обласне музичне училище) 

 – Басс Варвара (ДМШ № 1) 

 – Бронніков Георгій (ДМШ № 5) 

 – Королецька Аріна (ДМШ № 13) 

 – Шишарін Віталій (ДМШ № 8) 

ІІ премія – Городіська Ксенія (ДМШ № 8) 

 – Гричана Катерина (ДМШ № 13) 

 – Дербас Георгій (Криворізьке обласне музичне училище) 

 – Домащук Аріана (ДМШ № 5) 

 – Захаров Ярослав (ДМШ № 4) 

 – Іщук Вікторія (ДМШ № 2) 

 – Кисельова Тетяна (Криворізьке обласне музичне учили-

ще) 

 – Косенкова Олена (Криворізьке обласне музичне учили-

ще) 

 – Ліщук Анна (ДШМ № 1) 

 – Максимова Валерія (ДМШ № 13) 

 – Писана Олена (ДМШ № 3) 

 – Положко Мар’я (ДМШ № 6) 
 – Севанян Сінара (ДМШ № 3) 
 – Сімонова Діана (ДМШ № 10) 
 – Федорова Олександра (ДМШ № 3) 
 – Фурман Валерія (ДМШ № 14) 
 – Чобану Ілля (ДМШ № 3) 

ІІІ премія – Авдєєв Денис (ДМШ № 2) 

 – Березіна Софія (ДМШ № 4) 

 – Бондаренко Поліна (ДМШ № 4) 

 – Брояко Софія (ДМШ № 5) 

 – Вац Марія (ДШМ смт Зеленодольськ, Дніпропетровська 

обл.) 

 – Демченко Олена (ДМШ № 5) 

 – Кочева Аліса (ДМШ № 14) 

 – Лещук Ірина (ДМШ № 4) 
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 – Лупеко Анна (ДМШ № 10) 

 – Макаренко Ольга (ДШМ № 2) 

 – Матюхіна Валентина (Криворізьке обласне музичне учи-

лище) 

 – Писанка Дмитро (ДМШ № 3) 

 – Сухіна Віра (ДШМ № 1) 

 – Труфкіна Анна (ДМШ № 7) 

 – Чигрин Вікторія (ДМШ № 5) 

 – Шевчук Давид (ДМШ № 4) 

Номінація «Дуети» 

І премія – дует: Добровольська Ксенія, Макаренко Ольга (ДШМ  

№ 2) 

 – дует: Домащук Аріана, Огур Орина (ДМШ № 5) 

 – дует: Максимова Валерія, Тиква Анастасія (ДМШ № 13) 

ІІ премія – дует: Бондаренко Марія, Гудімова Анастасія (ДШМ № 1) 

 – дует: Дербас Георгій, Микоць Любов (Криворізьке обла-

сне музичне училище) 

 – дует: Осташевська Анна, Сидоренко Тетяна (ДМШ № 10) 

 

О Б Л А С НІ  К ОН К У Р С И  

Обласний конкурс сатири і гумору “Вишневі усмішки» 

(м. Охтирка, Сумська обл.) 

Номінація «Окремі виконавці» 

 – Мунтяну Анастасія (Тростянецький р-н) 

 – Храпач Олександр (м. Охтирка) 

Номінація «Театральні колективи» 

 – народний аматорський театр Коровінського СБК Недри-

гайлівського р-ну 

 – народний художній колектив України театр «Шпаківня» 

Сумського Палацу дітей та юнацтва 

ІІ Відкритий обласний конкурс юних виконавців гри на духових та  

ударних інструментах «Дзвінкоголосі сурми» 

(м. Конотоп, Сумська обл.) 

Номінація «Кларнет» 

І премія – Петрикей Ярослав 

ІІІ премія – Пустяк Денис 

Номінація «Саксофон» 

І премія – Біляченко Владислав 
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Номінація «Труба» 

ІІ премія – Булах Володимир 

 – Лєготін Артем 

ІІ Обласний конкурс дитячих духових оркестрів 

(м. Чернігів) 

Номінація «Оркестри молодших класів» 

І премія – зведений Духовий оркестр ДШМ та школи педпрактики 

при Чернігівському музичному училищі ім. Л. Ревуцько-

го 

ІІ премія – духовий оркестр Седнівської філії ДШМ при Чернігівсь-

кому музичному училищі ім. Л. Ревуцького 

ІІІ премія – духовий оркестр Бахмацької районної ДШМ ім. А. Розу-

мовського 

 – духовий оркестр Корюківської ДШМ ім. О. Корнієвсько-

го 

Номінація «Оркестри малого складу» 

І премія – духовий оркестр Михайло-Коцюбинської ДШМ 

ІІ премія – духовий оркестр ЗОШ с. Ведільці Чернігівського р-ну 

 – духовий оркестр Куликівської ДМШ 

ІІІ премія – духовий оркестр Тупичівського СБК Городнянського  

р-ну 

Номінація «Оркестри середнього складу» 

І премія – духовий оркестр Коропської ДШМ 

ІІ премія – духовий оркестр Менської ДМШ 

 – духовий оркестр Щорської ДМШ ім. Н. Рахліна 

ІІІ премія – духовий оркестр Киселівської філії Менської ДМШ 

Номінація «Оркестри великого складу» 

І премія – духовий оркестр ДШМ при Чернігівському музичному 

училищі ім. Л. Ревуцького 

ІІ премія – духовий оркестр Ніжинської ДМШ 

 – духовий оркестр Прилуцької ДШМ 

ІІІ премія – духовий оркестр Чернігівської ДМШ № 1 ім. С. Вількон-

ського 

Номінація «Big band» 

І премія – Jazz band Прилуцької ДМШ 

VI Відкритий фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле» 

(м. Хуст, Закарпатська обл.) 

Гран-прі – чоловіча хорова капела «Дзвін» (м. Бурштин, Івано-

Франківська обл.) 
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Номінація «Хорові колективи» 

І премія – народний аматорський хор «Деснянські зорі» (БК с. Вища 

Дубечня, Київська обл.) 

ІІ премія – хор працівників культури Іршавського р-ну 

ІІІ премія – хор хлопчиків та юнаків ЦДЮТ м. Івано-Франківська 

Номінація «Вокальні ансамблі» 

І премія – народний аматорський фольклорний ансамбль «Красоля» 

(Полонський районний БК, Хмельницька обл.) 

ІІ премія – вокальний ансамбль Стеблівської ДШМ (Хустський р-н) 

ІІІ премія – народний вокальний ансамбль «Ужанка» (відділ культури 

Ужгородської районної державної адміністрації) 

Номінація «Солісти-вокалісти» 

І премія – Копинець Мирослава (м. Ужгород) 

ІІ премія – Бобаль Вікторія (Свалявська ДШМ) 

ІІІ премія – Дьомінова Анастасія (Тур’їреметівська ДМШ, Закарпат-

ська обл.) 

 – Роман Сергій (БК с. Рокосово-Вертеп, Хустський р-н) 

Номінація «Дуети» 

ІІІ премія – вокальний дует: Семсічка Даніеля та Стулішенко Олек-

сандр (Ужгородський міський центр дозвілля – БК) 

Номінація «Тріо» 

ІІ премія – вокальне тріо викладачів (Нересницька ДШМ, Закарпат-

ська обл.) 

ІІІ премія – вокальне тріо викладачів (Нижньоселищанська ДШМ, 

Хустський р-н) 

Номінація «Квартети» 

І премія – зразкова вокально-фольклорна студія «Роксолана»  

(Палац культури м. Нетішина, Хмельницька обл.) 

ІІ премія – чоловічий вокальний квартет (Рахівська ДМШ, Закарпат-

ська обл.) 

V Обласний фестиваль-конкурс хорової пісні пам’яті А. Пашкевича  

«Мамина вишня» 

(Житомирська обл.) 

Гран-прі – народний хор працівників культури Житомирського р-ну 

Номінація «Народні хори» 

І премія – хорова група народного ансамблю пісні і танцю «Крини-

ченька» Андрушівського РБК 

ІІ премія – народний хор «Сузір’я» Бердичівського РБК 
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ІІІ премія – народний хор «Прислуч» Баранівського МБК 

 – народний хор «Родина» Коростенського РБК 

Номінація «Ансамблі» 

І премія – народний жіночий вокальний ансамбль «Любисток» По-

пільнянського РБК 

ІІ премія – народний ансамбль «Калиновий цвіт» Олевського РБК 

 – народний пісенний ансамбль «Обереги» (м. Миргород, 

Полтавська обл.) 

ІІІ премія – вокальний ансамбль «Горлиця» Чуднівського РБК 

 – народний ансамбль народної пісні «Криниченька» Корос-

тенського РБК 

Номінація «Колективи малих форм» 

І премія – народний вокальний ансамбль «Козаки-козаченьки» Ба-

ранівського МБК ім. А. Пашкевича 

ІІ премія – вокальний квартет Бердичівського РБК 

 – народний вокальний ансамбль «Мальви» Коростенського 

РБК 

ІІІ премія – вокальне тріо «Мак» Черняхівського РБК 

Обласний конкурс юних виконавців на народних інструментах  

(балалайка, бандура, домра, цимбали) 

(м. Харків) 

Гран-прі – Платонова Анастасія (домра, ДМШ № 12 ім. К. І. Шуль-

женко) 

 – Прокудін Тарас (балалайка, ДМШ № 1 ім. Л. Бетховена) 

« М о л о д ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – Глібова Єлизавета (цимбали, ДШМ № 4 ім. М. Д. Леон-

товича) 

 – Голтуренко Олександр (балалайка, ДМШ № 1 ім. Л. Бет-

ховена) 

 – Мар’єнкова Мар’я (домра, ДМШ № 12 ім. К. І. Шульжен-

ко) 

 – Первякова Анастасія (бандура, ДШМ № 2 ім. П. І. Чай-

ковського) 

 – Шерстобітов Єгор (домра, Харківська спеціалізована 

школа № 133 «Ліцей мистецтв») 

ІІ премія – Аврамець Евеліна (бандура, ДМШ № 13 ім. М. Т. Коля-

ди) 

 – Гузь Уляна (цимбали, ДМШ № 9 ім. В. І. Сокальського) 

 – Дзюба Данило (домра, ДШМ № 2 ім. П. І. Чайковського) 

 – Завгородня Світлана (домра, Харківська спеціалізована 

школа № 133 «Ліцей мистецтв») 
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 – Коваленко Назар (балалайка, ДМШ № 12 ім. К. І. Шуль-

женко) 

 – Коробов Михайло (балалайка, ДМШ № 9 ім. В. І. Сокаль-

ського) 

 – Максимовська Аліна (бандура, ДМШ № 5 ім. М. Римсь-

кого-Корсакова) 

 – Сіліна Уляна (домра, ДМШ № 9 ім. В. І. Сокальського) 

ІІІ премія – Голоборда Іван (домра, ДМШ № 13 ім. М. Т. Коляди) 

 – Даценко Данило (балалайка, ДМШ № 10) 

 – Іщук Катерина (бандура, ДМШ № 9 ім. В. І. Сокальсько-

го) 

 – Фоміна Юлія (цимбали, ДМШ № 9 ім. В. І. Сокальського) 

« С е р е д н я  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – Єщенко Юлія (домра, ДМШ № 13 ім. М. Т. Коляди) 

 – Середа Анна (цимбали, ДШМ № 2 ім. П. І. Чайковського) 

ІІ премія – Аршава Олена (бандура, Люботинська ДМШ) 

 – Івоніна Вероніка (цимбали, ДМШ № 12 ім. К. І. Шульже-

нко) 

 – Ткач Ольга (бандура, ДШМ № 2 ім. П. І. Чайковського) 

 – Шевченко Анастасія (домра, ДШМ № 2 ім. П. І. Чайков-

ського) 

ІІІ премія – Гросс Андрій (балалайка, ДМШ № 9 ім. В. І. Сокальсько-

го) 

 – Книш Іван (домра, ДШМ № 4 ім. М. Д. Леонтовича) 

 – Макаренко Костянтин (балалайка, ДМШ № 9 ім. В. І. Со-

кальського) 

 – Русіна Анна (цимбали, ДШМ № 3) 

« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

ІІ премія – Ель Малкі Ілона (бандура, ДШМ № 5 ім. І. О. Дунаєвсь-

кого) 

 – Тухтаров Тимур (балалайка, ДМШ № 12 ім. К. І. Шуль-

женко) 

ІІІ премія – Бичковська Єлизавета (бандура, ДШМ № 3) 

 – Кулієва Катерина (домра, ДМШ № 12 ім. К. І. Шульжен-

ко) 

 – Нагорний Іван (балалайка, Лозівська ДШМ № 1) 

 – Рябушко Іван (балалайка, ДМШ № 7 ім. М. П. Мусоргсь-

кого) 

І Обласний фестиваль патріотичної пісні «Шамраївські зорі» 

(с. Шамраївка, Київська обл.) 

Гран-прі – Зінкевич Анастасія 

І премія – Вихор Марина 
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ІІ премія – Марченко Анастасія 

 – Уросова Софія 

ІІІ премія – Березовська Аріна 

 – Большак Анна 

 – Куманська Наталія 

 – тріо бандуристок: Бондар Вікторія, Русанова Анастасія, 

Русанова Надія 

М І СЬ К І  К О НК У Р С И  

Міський дитячо-юнацький конкурс виконавців «Мелодія душі» 

(м. Васильків, Київська обл.) 

Гран-прі – Щупак Ангеліна (ЗОШ І–ІІІ ст. № 1) 

IV Міський фестиваль-конкурс скрипалів «Співучі струни весни» 

(м. Черкаси) 

Гран-прі – Де Лука Анабель 

І премія – Стоєцька Ізабелль 

ІІ премія – Андросов Кирило 

 – Геращенко Ангеліна 

 – Ланський Захар 

ІІІ премія – Андросова Анна 

 – Зінченко Станіслав 

 – Огіренко Анастасія 

 – Сибірко Анастасія 

Відкритий міський фестиваль-конкурс виконавців на духових та ударних 

інструментах «Срібні промені – 2015» 

(м. Херсон) 

Гран-прі – Загродський Микола 

І премія – Карт Данііл 

 – Манякін Богдан 

 – Чернов Олег 

XIV Міський конкурс читців поезії Т. Г. Шевченка 

(м. Київ) 

І премія – Дунда Вадим (гімназія № 75) 

ІІ премія – Демиденко Владислав (ЗОШ № 23) 

 – Крутова Анна (Український гуманітарний ліцей КНУ  

ім. Т. Шевченка) 

ІІІ премія – Джафарова Ельвіра (гімназія № 283) 

 – Кущ Дар’я (гімназія № 315) 

 – Михайличенко Гліб (ЗОШ І–ІІІ ст. № 186) 
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С П И С О К  С К О Р О Ч Е Н Ь

А Р К  

БДТ 

БДЮТ 

 

БК 

ДМШ 

ДХШ 

ДШЕВ 

 

ДШМ 

з.а.  

ЗОНЗ 

 

ЗОШ 

з.п.к.  

 

з.п.о.  

 

КДМШ 

КМУАТ 

 

КНУКіМ 

 

КНУТКІТ  

ім. І. Карпенка-Карого 

 

КПНЗ 

 

ЛНМА 

ім. М. Лисенка 

ЛНУ ім. І. Франка 

 

МБК 

МШМ 

н.а.  

НВК 

НМАУ  

ім. П. І. Чайковського 

НСКрУ 

 

НТКУ 

НУКіМ ім. М. Заньковецької 

 

– Автономна Республіка Крим 

– будинок дитячої творчості 

– будинок дитячої та юнацької  

творчості 

– будинок культури 

– дитяча музична школа 

– дитяча художня школа 

– дитяча школа естетичного  

виховання 

– дитяча школа мистецтв 

–заслужений артист (при прізвищах) 

– загальноосвітній навчальний  

заклад 

– загальноосвітня школа 

– заслужений працівник культури  

(при прізвищах) 

– заслужений працівник освіти (при 

прізвищах) 

– Київська дитяча музична школа 

– Київська муніципальна українська 

академія танцю ім. Сержа Лифаря 

– Київський національний універси-

тет культури і мистецтв 

– Київський національний універси-

тет театру, кіно і телебачення ім.  

І. Карпенка Карого 

– комунальний позашкільний навча-

льний заклад  

– Львівська національна музична 

академія ім. М. Лисенка 

– Львівський національний універ-

ситет ім. І. Франка 

– міський будинок культури 

– міська школа мистецтв 

– народний артист (при прізвищах) 

– навчально-виховний комплекс 

– Національна музична академія 

України ім. П. І. Чайковського 

– Національна спілка краєзнавців 

України 

– Національна телекомпанія України 

– Ніжинське училище культури і ми-

стецтв ім. М. Заньковецької 
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ОНМА ім. А. Нежданової 

 

ПДЮТ 

 

ПНПУ 

ім. В. Короленка 

р-н 

РБК 

РЦДЮТ 

 

РШМ 

СБК 

ТО 

ТРК 

ХПДЮТ 

 

ЦДЮТ 

 

ЦПК 

ШСТСН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Одеська національна музична ака-

демія ім. А. Нежданової 

– палац дитячої та юнацької  

творчості 

– Полтавський національний педаго-

гічний університет ім. В. Короленка 

– район 

– районний будинок культури 

– районний центр дитячої та юнаць-

кої творчості 

– районна школа мистецтв 

– сільський будинок культури 

– творче об’єднання 

– телерадіокомпанія 

– Харківський палац дитячої та  

юнацької творчості 

– центр дитячої та юнацької  

творчості 

 – центральний палац культури 

 – школа сучасних театрально-

сценічних напрямків 
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