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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 2014 році. 

При підготовці видання використано матеріали преси та Інтернету. Пріз-

вища 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. 

 

068-358-02-89, 066-965-15-00 

 

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

Укладач О. М. Ісаченко, провідний бібліограф відділу 

ДІФ Інформаційного центру з питань культури та 

мистецтва 

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  

IV Міжнародний конкурс вокальних ансамблів ім. Д. Бортнянського 

(м. Київ) 

Гран-прі – хор Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Ле-

онтовича (диригент – О. Бабошина) 

Номінація «Академічний вокал» 

Сольні вокальні ансамблі 

І премія – дует: Пінковська Олена (сопрано) та Рубан Ніна (мецо-

сопрано, м. Вінниця) 
ІІ премія – дует: Малініч Андрій (баритон) та Сметаніна Тетяна (соп-

рано, м. Одеса) 

Номінація «Народний вокал» 

Сольні вокальні ансамблі 

І премія – дует «Білі береги»: Гаврилюк Сергій (тенор) та Сорока 

Любов (сопрано, смт Степань, Рівненська обл.) 

Хори 

І премія – народний аматорський ансамбль «Зорецвіт» (м. Бердичів, 

Житомирська обл.) 

Хорові вокальні ансамблі 

ІІІ премія – народний вокальний ансамбль Ужгородського коледжу 

культури і мистецтв (Закарпатська обл.) 

Номінація «Академічний вокал» 

Хори 

І премія – жіночий камерний хор «Ярославна» (м. Київ) 
 – народна хорова капела «Дніпро» Київського національно-

го університету ім. Т. Шевченка 
 – народна хорова капела «Натхнення» (м. Славутич, Київ-

ська обл.) 
 – хор студентів Харківського національного університету 

мистецтв ім. І. Котляревського 
ІІ премія – Патріарший хор Собору Воскресіння Христового УГКЦ 

(м. Київ) 
 – студентський жіночий хор «Дівочі мрії» (м. Львів) 
 – хор Кіровоградського музичного училища 
ІІІ премія – академічний хор кафедри хорового диригування Рівнен-

ського державного гуманітарного університету Інституту 

мистецтв 
 – хор Київської православної богословської академії 
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Малі вокальні ансамблі 

ІІІ премія – вокальний секстет (м. Львів) 

IV Міжнародний фестиваль-конкурс «Весняна феєрія» 

(м. Дніпропетровськ) 

 
Гран-прі – Вікторова Маргарита 
І премія – Ємельянова Валерія 
 – Кулакевич Ольга 
ІІ премія – Дозорец Ольга 
 – Найда Анна 
ІІІ премія – Зарєчная Дарія 

XVI Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» 

(м. Київ) 

Гран-прі – вистава «Прокляті роки» за творами поетів О. Ольжича, 

В. Стуса, Т. Шевченка та ін. (Хмельницький міський мо-

нотеатр «Кут». Режисер-постановник – В. Смотритель) 

VІ Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко» 

(м. Харків) 

Номінація «Кращий ігровий фільм дитячої студії» 

 – фільм «Вкрадений гол» дитячої студії телебачення «Пер-

ший крок» (м. Євпаторія, АРК) та студії «Clip Club»  

(м. Берн, Швейцарія) 

Номінація «Кращий документальний фільм дитячої студії» 

 – фільм «Війна була позавчора» (центр творчого розвитку 

«Арт Холст», м. Харків) 

Номінація «Краща телепрограма дитячої студії» 

 – програма «Парасолька» (дитяча телевізійна студія 

«Мрія», м. Житомир) 

Номінація «Краща програма новин дитячої студії» 

 – програма «ШГТ news» (студія «ШГТ TV», м. Херсон) 

Номінація «Кращий анімаційний фільм дитячої студії» 

 – фільм «Щедрик» (ТО «Сонячне коло», м. Теплодар, Оде-

ська обл.) 

Номінація «Краща радіопрограма дитячої студії» 

 – програма «Все починається з мами» (гурток «Школа ра-

діоведучих», м. Чернігів) 
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Номінація «Краща телепрограма для дітей» 

 – програма «Рожеві окуляри. Стихії. Космос. Людина» 

(студія «Рожеві окуляри», м. Львів) 

Номінація «Кращий тележурналіст» 

 – програма «Світ» (дитяча студія телебачення «Перший 

крок», м. Євпаторія, АРК) 

VII Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Wiz-Art–2014» 

(м. Львів) 

Національний конкурс 

Номінація «Кращий український фільм» 

 – фільм «Жуйка». Режисер – Макарчук Ольга (м. Київ) 

ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Dance Song fest 2014» 

(м. Харків) 

Гран-прі – ансамбль пісні і танцю України «Влтава» 
 – вокальний ансамбль «Оксамит» (м. Харків) 

ХІ Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва  

«Дніпроданс–2014» 

(м. Дніпропетровськ) 

Гран-прі – «Народний художній колектив» хореографічний ансамбль 

«Перлина» (м. Запоріжжя) 

ХІ Міжнародний фестиваль естрадного мистецтва «Захід–21 століття» 

(м. Яремче, Івано-Франківська обл.) 

Гран-прі – Розізнана Єлизавета (м. Вінниця) 
 – Токарська Анжеліка (м. Івано-Франківськ) 
 – Вінтонів Дмитро (м. Долина, Івано-Франківська обл.) 

ІІІ Міжнародний цирковий фестиваль «Золотий трюк Кобзова» 

(м. Київ) 

Золото – Косюченко Олена, Потась Євгенія («DuoEssence», акроба-

ти на щоглі) 
 – Кобзова Тетяна, Фаріна Марія Йозе (дресирувальниці хи-

жаків, цирк «Кобзов»; керівник – Фаріна Е., Україна–

Італія) 
Срібло – Кундик Тетяна (еквілібр на вільному дроті) 
 – Дудники Олена, Дмитро та Даніїл («Girl on the ball», акро-

батичний еквілібр на мотоциклі, студія «Джерело») 
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Бронза – Христюк Сергій та Лебеденко Настя («Signature of love», 

повітряні гімнасти на ременях, керівник – Стулов Є.) 
 – сестри Осіновські («Натхнення» повітряне кільце, керів-

ник – Рацлавскі Я.) 
 – Романов Сергій, Гурін Олександр, Крайнюк Ганна, Соро-

кін Павло («Бурлеск» акробати вольтіжори, At Moonlight 

Group, керівник – Романов С.) 
 – Бурковський Артур, Ревуцький Роман, Гіренко Дмитро 

(«Higher Flight» гімнасти на турніках, цирк «Кобзов») 
Золото (дитя-

ча номінація) 

– Давиденко Валерія, Яковенко Софія, Нараєва Владислава 

(еквілібр на моностоячках, керівник – Соболєв Ю.) 

ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацького та молодіжного пі-

сенного мистецтва «Зоряні октави» 

(м. Київ) 

Гран-прі – Йосипенко Микита 
 – Барка Анастасія 
 – Катріна Ганна 

ІХ Міжнародний фестиваль аматорського кіно  

«Кінокімерія» 

(м. Херсон) 

Номінація «Кращий однохвилинний фільм» 

 – фільм «Бережіть природу». Автори: Комар Володимир, 

Холодняк Костянтин, Лученко Ярослав, Сунко Данило 

(дитячо-юнацька відеостудія «Березіль», м. Кременчук, 

Полтавська обл.) 

Номінація «Кращий дитячий аматорський фільм» 

І премія – фільм «Легенда про походження Ханського палацу в Бах-

чисараї». Автор – Мамутова Валіде (м. Сімферополь) 
ІІ премія – фільм «Якщо мені подарують човен...». Автори: учні ху-

дожнього відділення ШСТСН, керівник – Ларіонов С. 

(Харківська обл.) 
ІІІ премія – фільм «Небезпечні пригоди пташеняти Чіка 3». Автори – 

учні художнього відділення ШСТСН, керівник – Беляко-

ва Л. (Харківська обл.) 

Номінація «Кращий професійний некомерційний фільм» 

 – фільм «Абонент». Автори – Артеменко Марина, Арте-

менко Оксана (КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого) 
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Номінація «Кращий фільм, створений аматорськими колективами, авто-

рами-аматорами» 

І премія – фільм «Останній лист». Автор – Яковенко Антон (м. Чер-

каси) 
ІІ премія – фільм «Влад і Варвара». Автори – Євстратенко Тетяна, 

Рубан Андрій, Богун Андрій (с. Мала Олександрівка,  

Херсонська обл.) 
 – фільм «Вікторія». Автори – Шкуро Саша, Прибиткова Ві-

ка, Мар’янченко Аня, керівники – Солдатенко Г., Че-

пурний А. (Дніпропетровська обл.) 
ІІІ премія – фільм «Медовий ранок». Автор – Вовк Дмитро (м. Полта-

ва) 
 – фільм «91–14». Автори – Дибін Дмитро, Червоній Тетяна 

(м. Одеса) 

Номінація «Кращий фільм, створений студентами кіновузів» 

 – фільм «Зустріч». Автор – Робський Владислав (м. Київ) 

«За втілення актуальної теми з врученням великої золотої  

медалі UNICA (Міжнародної спілки кіно)» 

 – фільм «Весна під прицілом». Автор – Руіс-Бикова Еріка, 

режисер, оператор – Авдєєв Рустам, керівник проекту – 

Муравицька Т. 

Міжнародний фестиваль сценічного та екранного мистецтв  

«Кінологос – 2014»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(м. Одеса) 

І премія – фільм «Не спи, моя рідна земле». Автор – Мошенський С.  

(м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл.) 

ХІ Міжнародний фестиваль дизайну «Корова»  

(COW International Design Festival) 

(м. Дніпропетровськ) 

Номінація «Ілюстрація 2014» 

 – Капустяк Олександр (м. Харків) 
 – Потапенко Ірина (м. Одеса) 
 – Сарвіра Анна (м. Київ) 

V Міжнародний кінофестиваль телевізійних фільмів «Корона Карпат» 

(м. Трускавець, Львівська обл.) 

Номінація «Краща операторська робота» 

 – фільм «Брати. Остання сповідь». Режисер – Трофименко 

Вікторія, оператор – Пилунський Ярослав 



 

 
8 

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

лірики та творів для дітей «Коронація слова» 

(м. Київ) 

Номінація «Романи» 

І премія – Белімова Тетяна («Вільний світ») 
ІІ премія – Процайло Андрій («Привид безрукого ката») 
ІІІ премія – Івченко Владислав («Паничі») 

Номінація «П’єси» 

І премія – Дроздовський Олексій («Батяри, брати батяри») 
ІІ премія – Смола Оксана («Будинок милосердя») 
ІІІ премія – Гриб Олесь («Гільйотина») 

Номінація «П’єси для дітей» 

І премія – Міроненко Віктор («Казка про казку») 

Номінація «Кіносценарії» 

І премія – Мельник Віра («Легенда про Сковороду») 
ІІ премія – Рубашевська Олена («Егоїст повинен бути мертвим») 
ІІІ премія – Сергієнко Іван-В’ячеслав («Спасена Марія») 

Номінація «Кіносценарїі для дітей» 

І премія – Васюк Юрій («Комарик») 

Номінація «Пісенна лірика» 

І премія – Шеренгова Оксана («Київська осінь») 
ІІ премія – Амеліна Вікторія («Україна росте без мами») 
ІІІ премія – Пащенко Валентин («Сліпий скрипаль») 
 – Гладун Дарина («+29») 

Номінація «Пісенна лірика для дітей» 

І премія – Чайкіна Тамара («Жаб’яча мова») 

Номінація «Прозові твори для дітей» 

І премія – Колінько Олена («Вітри великого лугу») 

І Міжнародний конкурс карикатур «Майдан»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(м. Львів) 

ІІІ премія – Кустовський Олексій (м. Київ) 

XVІ Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» 

(м. Херсон) 

Номінація «Самобутність візуального втілення поезії Тараса Шевченка» 

 – Криворізький академічний міський театр музично-плас-

тичних мистецтв «Академія Руху», вистава «І мертвим, і 
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живим, і ненародженним...» Т. Шевченка. Режисер –  

О. Бєльський 

Номінація «Найкраще художнє рішення вистави» 

 – Херсонський обласний академічний театр ляльок, вистава 

«Яструбок» І. та Я. Златопольських. Режисер – Б. Чупри-

на 

Номінація «Найкращий ансамбль акторів-виконавців ролей тварин» 

 – Дніпропетровський молодіжний театр «Віримо!», вистава 

«Дуже проста історія» М. Ладо. Режисер – В. Петренко 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Базилевич 

Богдан 

– за роль Іваніки у виставі «Земля» О. Кобилянської Ко-

ломийського академічного обласного українського драма-

тичного театру ім. І. Озаркевича (Івано-Франківська обл.) 
Черкалюк 

Сергій 

– за роль Чичикова у виставі «Мертві душі» М. Гоголя  

Миколаївського академічного українського театру драми 

та музичної комедії 

Номінація «Краща вистава» 

 – вистава «Загадкові варіації» Е.-Е. Шмітта Київського 

академічного Молодого театру (режисер – А. Білоус) 

Номінація «Акторський ансамбль» 

 – вистава «Білоксі-блюз» Н. Саймона Дніпродзержинсь-

кого академічного музично-драматичного театру ім. Лесі 

Українки (Дніпропетровська обл., режисер – О. Варун) 

Номінація «Творчий пошук в сучасній українській драматургії» 

Іващенко 

Тетяна 

– автор п’єси «Ідзанамі» 

Номінація «Оригінальність творчої ідеї та чистота її втілення» 

 – постановча група вистави «Понтій Пілат» за романом 

«Майстер і Маргарита» М. Булгакова Херсонського обла-

сного академічного музично-драматичного театру  

ім. М. Куліша (режисер – С. Павлюк) 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Дорошенко 

Ірина 

– н.а. України – за роль Аманди у виставі «Скляний звіри-

нець» Т. Вільямса Національного академічного драматич-

ного театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Лавська 

Тетяна 

– за роль Коробочки у виставі «Мертві душі» М. Гоголя 

Миколаївського академічного українського театру драми 

та музичної комедії 
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Шляхова 

Тетяна 

– за роль Лаури у виставі «Скляний звіринець» Т. Вільямса 

Національного академічного драматичного театру ім. І. 

Франка (м. Київ) 

Номінація «Краща хореографія» 

Бусс 

Юрій 

– балетмейстер вистави «Свіччине весілля» І. Кочерги  

Херсонського обласного академічного музично-драма-

тичного театру ім. М. Куліша 

Номінація «Краще хорове вирішення вистави» 

Рубльова 

Ружена 

– з.а. України – хормейстер вистави «Свіччине весілля»  

І. Кочерги Херсонського обласного академічного музич-

но-драматичного театру ім. М. Куліша 

Номінація «Режисерське вирішення та музичне оформлення» 

Бєлозоренко 

Влад 

– режисер вистави «Свіччине весілля» І. Кочерги Херсон-

ського обласного академічного музично-драматичного 

театру ім. М. Куліша 

ІІІ Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва  

«Металеве серце України 2014» 

(м. Рівне) 

Конкурс «Дитячі пустощі» 

І премія – Марчук Максим (с. Воскодави, Рівненська обл.) 

VIІ Міжнародний благодійний дитячий фестиваль «Мистецький храм»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(м. Івано-Франківськ) 

Гран-прі – Сумцова Вероніка (м. Артемівськ, Донецька обл.) 
І премія – дует дівчат-скрипалів «Браво» (м. Тернопіль) 
ІІ премія – дует саксофоністів: Федосова Олександра та Семиліт Ве-

роніка (м. Черкаси) 

44-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» 

Національний конкурс 

Статуетка 

«Скіфський 

олень» 

– короткометражний документальний фільм «Обличчя» 

Режисер – Романченко Н. 

І Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та  

молодіжного мистецтва «Music Start» 

(м. Львів) 

Гран-прі – Шегеда Ірина (м. Івано-Франківськ) 
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Номінація «Сучасний танець» 

Молодша вікова категорія від 7 до 9 років 

ІІІ премія – хореографічний колектив «Поліські роси» Кролевецької 

ДШМ (Сумська обл.) 

Номінація «Народний танець» 

Старша вікова категорія від 14 до 16 років 

ІІ премія – хореографічний колектив «Поліські роси» Кролевецької 

ДШМ (Сумська обл.) 

Номінація «Естрадний спів» 

І премія – народний вокальний ансамбль «Квітка» (м. Дергачі, Хар-

ківська обл.) 

ІІ Міжнародний благодійний фестиваль мультфільмів «Муля» 

(м. Київ) 

Номінація «Дивовижна наука» 

 – анімаційний фільм «Із азбуки. До 185-річчя Л. М. Толсто-

го» (кіноцентр «Веснянка», м. Дніпропетровськ) 

Номінація «Дивовижна вдячність» 

 – анімаційний фільм «Несамотність» (студія дитячої муль-

типлікації «Червоний собака», м. Київ) 

Номінація «Дивовижні витинанки» 

 – анімаційний фільм «Щедрик». Автор – Мартиненко Ма-

рія (ТО «Сонячне коло», м. Одеса) 

XIV Міжнародний конкурс карикатур «Незалежність» 

(м. Київ) 

ІІ премія – Лук’янченко Ігор (м. Київ) 
ІІІ премія – Момот Валерій (м. Дніпропетровськ) 

Міжнародний конкурс молодих виконавців  

«Дитяча "Нова хвиля – 2014"» 

(АРК) 

І премія – Бойко Андрій (м. Київ) 
ІІІ премія – Волошаненко Софія (м. Одеса) 
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V Одеський міжнародний кінофестиваль 

Український національний конкурс 

Номінація «Кращий український повнометражний фільм» 

«Золотий 

Дюк» 

– фільм «Сутінки». Режисер – Васянович В. 

Номінація «Кращий український короткометражний фільм» 

«Золотий 

Дюк» 

– фільм «Листопад». Режисер – Кондакова М. 

Приз «За кращу акторську роботу» 

 – Боклан Станіслав – за роль у фільмі «Поводир». Режисер 

– О. Санін 
 – Чакір Усхан – за роль у фільмі «Люби мене». Автори –  

М. Ер Горбач та М. Багадир Ера (Україна–Туреччина) 

V Міжнародний фотосалон «Панорама моєї землі – 2014» 

(м. Київ) 

Номінація «Панорамний формат» 

І премія – Черневий Юрій (м. Болехів, Івано-Франківська обл.) 
ІІ премія – Лебедєв Юрій (м. Кіровоград) 

Номінація «Традиційний формат» 

ІІ премія – Коротка Наталія (м. Одеса) 
ІІІ премія – Павлик Тетяна (м. Івано-Франківськ) 

VІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 

(м. Дрогобич, Львівська обл.) 

Гран-прі – Салій Віталій (м. Дрогобич) 
 – Кравчук Василь (м. Тернопіль) 
 – оркестрова група ансамблю пісні і танцю «Червона кали-

на» (м. Київ) 
І премія – ансамбль народних інструментів «Парафраз» (м. Канів, 

Черкаська обл.) 
 – Гільченко П. (м. Львів) 
 – Дудай М. (м. Луцьк, Волинська обл.) 
 – дует: Іщенко А. та Синягівський М. (м. Полтава) 
 – інструментальний дует: Серотюк І. (баян) та Андрухів Х. 

(скрипка) (м. Одеса) 
 – Кожушко Б. (м. Львів) 
 – Лігоцький О. (м. Київ) 
 – Омельницька О. (м. Вінниця) 
 – оркестр народних інструментів (м. Ужгород, Закарпатсь-
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ка обл.) 
 – Пунейко Р. (м. Львів) 
 – Снігірьов Д. (м. Молочанськ, Запорізька обл.) 
 – Ткачук С. (м. Дніпропетровськ) 
 – Черняк К. (м. Чернігів) 
 – Ясман П. (м. Івано-Франківськ) 
ІІ премія – ансамбль народних інструментів (смт Дашава, Львівська 

обл.) 
 – Воронка Р. (м. Київ) 
 – дует: Паньків І. та Паньків Д. (смт Великий Любінь,  

Львівська обл.) 
 – дует: Стахнів Р. та Мицак В. (м. Дрогобич) 
 – Жила Є. (м. Дніпропетровськ) 
 – зразковий оркестр народних інструментів (смт Великі 

Бучки, Харківська обл.) 
 – Іванов А. (м. Донецьк) 
 – Камінський І. (м. Остер, Чернігівська обл.) 
 – Капауз А. (м. Луцьк, Волинська обл.) 
 – Коломієць Т. (м. Донецьк) 
 – Кравчук В. (м. Київ) 
 – Липчук О. (м. Київ) 
 – Лоїк С. (м. Тернопіль) 
 – Мазурок Р. (м. Луцьк, Волинська обл.) 
 – оркестр народних інструментів «Барвінок» (м. Чернігів) 
 – Піхота В. (м. Донецьк) 
 – Салій В. (м. Трускавець, Львівська обл.) 
 – Сіміонеску В. (м. Дрогобич) 
 – Скидан Д. (м. Донецьк) 
 – тріо: Хрєнов К., Бивала С. та Сергієнко О. (м. Пирятин, 

Полтавська обл.) 
 – Чукур А. (м. Івано-Франківськ) 
ІІІ премія – ансамбль баяністів-акордеоністів «Акко мозаїка»  

(м. Луцьк, Волинська обл.) 
 – ансамбль народних інструментів «Акорд» (м. Чернігів) 
 – Гавриленко В. (м. Суми) 
 – Гірник П. (м. Долина, Івано-Франківська обл.) 
 – Дідик Т. (м. Тернопіль) 
 – Заїчко І. (м. Вінниця) 
 – Йованович Н. (м. Донецьк) 
 – інструментальний ансамбль «Експромт» (м. Суми) 
 – інструментальний дует: Нагай М. (акордеон) і Шевчук Б. 

(фортепіано; м. Луцьк, Волинська обл.) 
 – Комар І. (м. Дрогобич) 
 – Кошелюк В. (м. Гірка Полонка, Волинська обл.) 
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 – Кришень Я. (м. Київ) 
 – Мочаков О. (м. Суми) 
 – Никорович І. (м. Івано-Франківськ) 
 – Панасик М. (м. Тернопіль) 
 – Скобун А. (м. Тернопіль) 
 – Хадкевич П. (м. Київ) 
 – Хрєнов К. (м. Пирятин, Полтавська обл.) 
 – Юркевічюте Я. (м. Дніпропетровськ) 

ІІІ Міжнародний конкурс юних виконавців «Подільський водограй» 

(м. Вінниця) 

Номінація «Фортепіано» 

І премія – Зубай Юрій (Рівненське музичне училище при Державно-

му гуманітарному університеті) 
 – Нагорна Любов (Хмельницька ДМШ № 4) 
 – Сумовська Юлія (ДМШ, м. Овруч, Житомирська обл.) 
 – Толокольнікова Олена (Київська спеціалізована музична 

школа-інтернат ім. М. Лисенка) 
 – Шпортун Ольга (Вінницька ДМШ № 2) 
ІІ премія – Книш Олександра (ДМШ № 1, м. Суми) 
 – Кравчук Олеся (ДМШ № 1, м. Суми) 
 – Криворучко Марія (ДМШ, м. Новомосковськ, Дніпропет-

ровська обл.) 
ІІІ премія – Валіахметова Олена (Дніпропетровська консерваторія  

ім. М. Глинки) 
 – Миськів Василина (ДМШ № 13, м. Кривий Ріг, Дніпро-

петровська обл.) 
 – Мішина Анастасія (Побузька ДМШ, Кіровоградська обл.) 
 – Парова Тетяна (ДМШ с. Зарожани, Чернівецька обл.) 
 – Швець Микола (ДМШ № 2, м. Вінниця) 

Номінація «Струнні інструменти» 

І премія – Липкіна Анна (ДМШ м. Прилуки, Чернігівська обл.) 
ІІ премія – Демченко Ксенія (ДМШ № 2, м. Вінниця) 
ІІІ премія – Тислюк Давид (ДМШ № 3, м. Хмельницький) 
 – Шурубура Адель (ДМШ № 2, м. Чернігів) 

Номінація «Гітара» 

І премія – Постовий Микола (ДШМ «Вишенька», м. Вінниця) 
ІІ премія – Ординський Гліб (ДМШ № 1, м. Вінниця) 
ІІІ премія – Василишен Данило (ДМШ № 1, м. Івано-Франківськ) 
 – Кацара Анастасія (ДШМ «Вишенька», м. Вінниця) 

Номінація «Духові та ударні інструменти» 

І премія – Горбатенко Олексій (ДМШ № 2, м. Хмельницький) 



 

 
15 

 – Козицький Владислав (Волинське державне училище  

культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського, м. Луцьк) 
 – Козлюк Марія (Волинське державне училище культури і 

мистецтв ім. І. Ф. Стравінського, м. Луцьк) 
 – Кушнір Павло (ДМШ № 1, м. Вінниця) 
 – Мудрий Іван (Хмельницьке державне музичне училище 

ім. В. Заремби) 
 – Сметанюк Володимир (ДМШ № 1, м. Вінниця) 
 – Яковлюк Микола (ДМШ м. Ківерці, Волинська обл.) 
ІІ премія – Міщишина Ольга (ДМШ № 2, м. Вінниця) 
 – Пенкальський Назар (Хмельницьке державне музичне 

училище ім. В. Заремби) 
 – Питель Михайло (Львівське державне музичне училище 

ім. С. Людкевича) 
 – Тьохта Юрій (Волинське державне училище культури і 

мистецтв ім. І. Ф. Стравінського, м. Луцьк) 
 – Явдик Олександр (ДМШ № 1, м. Вінниця) 
ІІІ премія – Антонюк Анастасія (ДМШ, м. Луцьк) 
 – Корнєєв Олександр (Львівське державне музичне учили-

ще ім. С. Людкевича) 
 – Лисюк Костянтин (Хмельницьке державне музичне учи-

лище ім. В. Заремби) 
 – Місюренко Ярослав (ДМШ № 2, м. Хмельницький) 

ХІІ Міжнародний кінофестиваль православного кіно «Покров» 

(м. Київ) 

Номінація «Ігрове кіно» 

ІІІ премія – фільм «Тимур і команда» (Україна–Росія–Білорусь). Ре-

жисер – Н. Галузо 

Номінація «Документальне кіно» 

ІІ премія – фільм «Монастир». Режисер – А. Столяров 

ІІІ премія – фільм «Блаженніший Володимир». Режисер – Д. Сірих 

Номінація «Анімаційне кіно» 

ІІ премія – фільм «Вертеп прийшов». (Творча група молодих режи-

серів, керівник – Н. Власова, м. Київ) 

ХІ Міжнародний фестиваль юних талантів «Рекітське сузір’я – 2014» 

(смт Міжгір’я, Закарпатська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Гран-прі – Янко Ксенія (м. Полтава) 
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Номінація «Проза» 

Гран-прі – Грабенко Юлія (м. Полтава) 

Номінація «Художнє фото» 

Гран-прі – Магдич Богдан (смт Міжгір’я) 

Номінація «Малюнок» 

Гран-прі – Марцинчук Тетяна (смт Міжгір’я) 

Номінація «Авторська пісня» 

Гран-прі – Саламова Арзу (м. Мукачеве, Закарпатська обл.) 

Номінація «Літературно-музична композиція» 

Гран-прі – творчий колектив з м. Мукачеве (Закарпатська обл.) 

V Міжнародний конкурс молодих піаністів «Слобожанська фантазія» 

(м. Суми) 

« М о л о д ш а  г р у п а »  

І премія – Шикиринська Анастасія (м. Вінниця) 
ІІ премія – Кравчук Олеся (м. Суми) 
 – Кузько Юлія (м. Ромни, Сумська обл.) 
 – Таранченко Петро (м. Суми) 
 – Ульянова Златослава (м. Лозова, Харківська обл.) 

« С т а р ш а  г р у п а »  

ІІ премія – Колесник Марія (м. Суми) 
 – Чичканов Ігор (м. Запоріжжя) 

VI Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького 

(м. Тернопіль) 

Номінація «Музичні коледжі» 

Гран-прі – Грищук Вікторія (м. Львів) 
 – Каримов Ігор (м. Одеса) 
І премія – Голобородов Дмитро (м. Полтава) 
 – Ірха Віталій (м. Тернопіль) 
ІІ премія – Борінов Максим (м. Хмельницький) 
 – Котюх Олександр (м. Івано-Франківськ) 
ІІІ премія – Вовчук Артем (м. Тернопіль) 
 – Лупу Іван (м. Дрогобич, Львівська обл.) 
 – Шмігельський Володимир (м. Львів) 

Номінація «Музичні академії» 

І премія – Горгальва Сергій (м. Дніпропетровськ) 
 – Мельничук Дмитро (м. Київ) 
ІІ премія – Бурак Олесь (м. Київ) 
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 – Суворов Віктор (м. Київ) 
ІІІ премія – Єдинак Андрій (м. Львів) 
 – Фик Юрій (м. Донецьк) 

VI Міжнародний фестиваль дитячої мультиплікації «Сюрприз» 

(м. Луганськ) 

Гран-прі – студія пісочної анімації «Перший промінь» (м. Харків) 

ХVI Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Танці з Карпатами» 

(м. Львів) 

Гран-прі – зразковий художній колектив естрадно-спортивного тан-

цю «Ювента» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Вокал» 

І премія – Селезньова Карина (м. Хмельницький) 
ІІ премія – гурт «Коліжанки» (м. Львів) 
 – Пігеєва Ірина (м. Львів) 
ІІІ премія – Марченко Юлія (м. Львів) 

Номінація «Інструментальне мистецтво» 

ІІ премія – Волошин Олександр (м. Керч, АРК) 

Номінація «Читці» 

І премія – Пузанова Маргарита (м. Харків) 
ІІ премія – Петушенко Денис (м. Овідіополь, Одеська обл.) 

Номінація «Хореографія» 

Класичний танець 

І премія – Гордійчук Поліна (ансамбль класичного танцю «Фуете», 

м. Вінниця) 
 – Заєць Анастасія (ансамбль класичного танцю «Фуете»,  

м. Вінниця) 
 – Кириченко Софія (ансамбль «Перлина Криму», м. Керч, 

АРК) 
ІІ премія – дует: Яремчук Дар’я та Гордійчук Поліна (ансамбль кла-

сичного танцю «Фуете», м. Вінниця) 
 – Яремчук Дар’я (ансамбль класичного танцю «Фуете»,  

м. Вінниця) 

Естрадний танець 

І премія – народно-естрадний ансамбль танцю «Арабески» (м. Макі-

ївка, Донецька обл.) 
 – зразково-художній ансамбль танцю «Перлина Криму»  

(м. Керч, АРК) 
 – Петухова Вікторія (арт-студія «Сплеск», м. Львів) 
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 – хореографічний колектив «Іскри-шоу» (м. Харків) 
ІІ премія – дитяча державна хореографічна студія українського тан-

цю «Барвіночок» (м. Київ) 
 – дует: Тарасова Влада та Петухова Вікторія (арт-студія 

«Сплеск», м. Львів) 
 – Заяць Юліана (арт-студія «Сплеск», м. Львів) 
 – зразковий художній колектив Студія танцю «КаприZ»  

(м. Київ) 
 – клуб акробатичного рок-н-ролу та естрадного шоу-танцю 

«Кугель» (м. Харків) 
 – Томашевська Софія (арт-студія «Сплеск», м. Львів) 
 – хореографічний колектив естрадного танцю «Angels»  

(м. Підгородне, Дніпропетровська обл.) 
 – Ценглевич Ольга (арт-студія «Сплеск», м. Львів) 
ІІІ премія – Калашник Софія (м. Харків) 
 – Колодій Анастасія (арт-студія «Сплеск», м. Львів) 
 – Швець Єлизавета (клуб акробатичного рок-н-ролу та ест-

радного шоу-танцю «Кугель», м. Харків) 

Народний танець 

І премія – зразково-художній ансамбль танцю «Перлина Криму»  

(м. Керч, АРК) 
ІІ премія – дитяча державна хореографічна студія українського тан-

цю «Барвіночок» (м. Київ) 
 – зразковий художній колектив Студія танцю «КаприZ»  

(м. Київ) 
ІІІ премія – Диннікова Олександра (зразковий хореографічний ан-

самбль «Барви», м. Овідіополь, Одеська обл.) 
 – зразковий хореографічний ансамбль «Барви» (м. Овідіо-

поль, Одеська обл.) 
 – клуб акробатичного рок-н-ролу та естрадного шоу-танцю 

«Кугель» (м. Харків) 
 – Суровцев Андрій (зразковий хореографічний ансамбль 

«Барви», м. Овідіополь, Одеська обл.) 

Сучасний танець 

І премія – арт-студія «Сплеск» (м. Львів) 
 – зразковий художній колектив Студія танцю «КаприZ»  

(м. Київ) 
 – Тібров Антон (арт-студія «Сплеск», м. Львів) 
ІІ премія – Потапова Анастасія (арт-студія «Сплеск», м. Львів) 
 – Потапова Христина (арт-студія «Сплеск», м. Львів) 
ІІІ премія – дует: Пелех Анастасія та Дорожовець Олександра (арт-

студія «Сплеск», м. Львів) 
 – зразковий хореографічний ансамбль «Барви» (м. Овідіо-



 

 
19 

поль, Одеська обл.) 

VIII Театральний фестиваль Міжнародного Чорноморського клубу  

«Homo Ludens» («Человек играющий») 

(м. Миколаїв) 

Номінація «За творчий пошук в освоєнні поетичної спадщини  

Тараса Шевченка» 

 – Криворізький академічний міський театр драми та музич-

ної комедії ім. Т. Шевченка (Дніпропетровська обл.) – за 

виставу «Наймичка» за Т. Шевченком 

Номінація «Кращий дебют в рамках фестивалю» 

 – Український класичний драматичний театр «Гайдамаки 

ХХІ століття» (м. Київ) – за виставу «Гайдамаки» за пое-

мою Т. Шевченка 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

 – Ножинова Неллі – н.а. України – за роль Насті у виставі 

«Мати-наймичка» за твором Т. Шевченка „Наймичка” 

Полтавського академічного обласного українського му-

зично-драматичного театру ім. М. Гоголя 
 – Попова Лідія – з.а. України – за роль Матері у виставі 

«Великий льох» за Т. Шевченком Черкаського академіч-

ного обласного українського музично-драматичного теат-

ру ім. Т. Шевченка 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

 – Вербец Альберт – з.а. України – за роль Кобзаря у виставі 

«Дні Тараса» Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру 
 – Голуб Василь – н.а. України – за роль Трофима у виставі 

«Мати-наймичка» за твором Т. Шевченка „Наймичка” 

Полтавського академічного обласного українського му-

зично-драматичного театру ім. М. Гоголя 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

 – Жила Андрій – з.а. України – за роль Тараса у виставі 

«Дні Тараса» Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру 

Номінація «Краще пластичне рішення вистави» 

 – Дніпропетровський молодіжний театр «Віримо!» – за ви-

ставу «По дорозі в...» за Олександром Олесем 

Номінація «Краща музика до вистави» 

 – Гриньків Роман – композитор, н.а. України – за музику  

до вистави «Дні Тараса» Миколаївського академічного 
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художнього російського драматичного театру 

Номінація «Кращий акторський ансамбль» 

 – вистава «Мати-наймичка» за твором Т. Шевченка „Най-

мичка” Полтавського академічного обласного українсь-

кого музично-драматичного театру ім. М. Гоголя 

Номінація «За яскраве образне втілення Шевченківської теми» 

 – вистава «І мертвим, і живим, і ненародженним...» Криво-

різького академічного міського театру музично-пластич-

них мистецтв «Академія руху» (Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Краща режисура» 

 – Дзекун Олександр – режисер – за виставу «Великий 

льох» за Т. Шевченком Черкаського академічного облас-

ного українського музично-драматичного театру  

ім. Т. Шевченка 

VI Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості  

«Яскрава країна» 

(м. Трускавець, Львівська обл.) 

Номінація «Народний фольклорний ансамбль» 

Гран-прі – гурт «Мокоша» (м. Вінниця) 

Номінація «Абсолютний переможець» 

Гран-прі – Рибчинська Єлизавета (м. Дніпропетровськ) 

Номінація «Хореографія» 

Гран-прі – народна студія «Дансер» (м. Дніпропетровськ) 
 – хореографічний колектив «Забавки» (м. Дніпропетров-

ськ) 

 

 

Міжнародний кінофестиваль «AFI FEST» 

(м. Лос-Анджелес, США) 

Нагорода 

«VIZIO Vi-

sionary Spe-

cial Jury 

Award» («ви-

знання екст-

раординарно-

го способу 

візуалізації 

– Слабошпицький Мирослав – режисер фільму «Плем’я» 
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розповідної 

форми у фі-

льмі») 

IV Міжнародний конкурс артистів балету в Стамбулі 

(Туреччина) 

І премія – Шайтанова Олеся, артистка балету Національної опери 

України (м. Київ) 

ХІХ Міжнародний театральний фестиваль «Біла вежа – 2014» 

(м. Брест, Білорусь) 

Номінація «Краща вистава малих форм» 

 – вистава «Останній строк» за В. Распутіним (Рівненський 

обласний академічний український музично-драматичний 

театр, режисер-постановник – Петрів В.) 

Номінація «Краща жіноча роль» 

 – Ніколаєва (Годунок) Ніна – за роль Старуні у виставі 

«Останній строк» за В. Распутіним (Рівненський облас-

ний академічний український музично-драматичний те-

атр) 

Міжнародний конкурс «Bologna Ragazzi Award 2014»  

(у рамках 51-го Дитячого книжкового ярмарку в м. Болоньї, Італія) 

Нагорода 

«Opera Prima» 

– книжка-картинка «Зірки і макові зернята» (Видавництво 

Старого Лева, 2014) авторів та художників-ілюстраторів 

Лесіва Андрія та Романишин Романи 

ХХVI Міжнародний балетний конкурс «Варна 2014» 

(м. Варна, Болгарія) 

Г р у п а  « Б »  ( м о л о д ш а  в і к о в а  г р у п а )  

Юнаки 

ІІІ премія – Городицький Микола 

V Фестиваль дитячої та юнацької мультиплікації VAFI 

(м. Вараздин, Хорватія) 

ІІ премія – мультфільм «Кольори». Автори – Терехова Ксенія, Ящук 

Олена (м. Київ) 

Міжнародний естрадний фестиваль «Весняний Капіж» 

(м. Апеній Ной, Республіка Молдова) 

Гран-прі – народний художній колектив шоу-театр «КЛЕМ» (м. Жи-
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томир) 

Міжнародний фотоконкурс «Вікі любить Землю» 

Конкурс «Зображення року – 2014» 

І премія – «Вид на Карпатський національний природний парк з Го-

верли». Фото – Балховітін Дмитро (Івано-Франківська 

обл.) 

Міжнародний фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки» 

 

І премія – «Святогірський монастир». Фото – Брижниченко Костян-

тин (м. Краматорськ, Донецька обл.) 

ХІІ Міжнародний дитячий музичний конкурс «Вітебськ – 2014»  

(у рамках ХХІІІ Міжнародного фестивалю мистецтв  

«Слов’янський базар у Вітебську», Білорусь) 

Гран-прі – Багінська Настя (м. Біла Церква, Київська обл.) 
ІІ премія – Бойко Андрій (м. Київ) 

ХХІІІ Міжнародний конкурс виконавців естрадної пісні «Вітебськ – 2014»  

(у рамках ХХІІІ Міжнародного фестивалю мистецтв  

«Слов’янський базар у Вітебську», Білорусь) 

ІІ премія – Дорош Вероніка (м. Київ) 

Міжнародний конкурс композиторів «Gaudeamus» 

(м. Амстердам, Нідерланди) 

 – Корсун Анна (м. Донецьк) 

XXV Міжнародний конкурс вокалістів ім. М. І. Глинки 

(м. Москва, Росія) 

І премія – Дитюк Валентин (тенор), артист Національної опери 

України (м. Київ) 

XXXIV Міжнародний конкурс гри на пастерських інструментах  

(м. Цехановец, Польща) 

Номінація «Гра на трембіті» 

І премія – Пилатюк Роман (Чернівецька обл.) 

Номінація «Гра на сопілці» 

ІІ премія – Дроняк Адріана (колектив «Яблунчани», Чернівецька 

обл.) 



 

 
23 

LXII Міжнародний поліфонічний конкурс «Guido d’Arezzo» 

(м. Ареццо, Італія) 

Гран-прі – академічна хорова капела «Орея» (м. Житомир) 
ІІ премія – зразковий хор «Глорія» (ДМШ № 1 ім. Б. Лятошинського, 

м. Житомир) 

XLIX Міжнародний вокальний конкурс ім. А. Дворжака  

(Чехія) 

І премія – Панченко Богдан (м. Одеса) 

II Міжнародний кінофестиваль в Делі (Delhi International Film Festival) 

(Індія) 

Номінація «Найкращий закордонний короткометражний фільм» 

(Best world short film) 

 – фільм «Алкоголічка». Режисер – Гонтарук Юлія 

XXXVII Міжнародний кінофестиваль у Денвері 

(Філадельфія, США) 

Номінація «Кращий іншомовний фільм» 

Нагорода ім. 

Кшиштофа 

Кесльовсько-

го 

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

Міжнародний фестиваль документального кіно та анімації «DOK Leipzig» 

(м. Лейпциг, Німеччина) 

Спеціальна 

нагорода від 

Mit-

teldeutscher 

Rundfunk 

– за кращий східноєвропейський фільм – фільм «Все па-

лає». Автори – О. Течинський, О. Солодунов, Д. Стойков 

Міжнародний фестиваль кінематографічних дебютів «Дух вогню» 

(м. Ханти-Мансійськ, Росія) 

Нагорода 

«Срібна тай-

га», Приз Гі-

льдії кінозна-

вців та кінок-

ритиків Росії 

– режисери О. Фетісова та С. Аведікян – за фільм «Парад-

жанов» (Україна–Франція–Вірменія–Грузія) 
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Європейський фестиваль незалежного кіно «ECU – 2014»  

(м. Париж, Франція) 

Номінація «Кращий незалежний європейський документальний фільм» 

 – фільм «Хворісукалюди» (Австрія–Україна). Режисер – 

Речинський Юрій 

ХХІ Фестиваль європейського кіно  

(міста Паліч, Суботіца, Сербія) 

Гран-прі – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

XVII Міжнародний жіночий кінофестиваль в Мумбаї  

(Індія) 

Номінація «Художні фільми» 

ІІ премія – фільм «Моя русалка, моя Лореляй». Режисер – Джор-

джадзе Нана 

VIII Міжнародний кінофестиваль «Дзеркало» ім. Андрія Тарковського  

(м. Іваново, Росія) 

Гран-прі – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

XIV Міжнародний фестиваль-конкурс «Золота осінь»  

(Угорщина) 

Номінація «Естрадна хореографія» 

ІІ премія – зразковий танцювальний колектив «Фієста» (м. Корсунь-

Шевченківський, Черкаська обл.) 

Номінація «Бальна хореографія» 

І премія – зразковий танцювальний колектив «Фієста» (м. Корсунь-

Шевченківський, Черкаська обл.) 

ХІ Міжнародний кінофестиваль «Золотий абрикос»  

(м. Єреван, Вірменія) 

Гран-прі – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості в Празі 

«Зоряний дощ»  

(Чехія) 

Номінація «Популярна пісня» (вікова категорія 14–17 років) 

І премія – Крамар Христина (м. Тернопіль) 
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VII Міжнародний конкурс піаністів «Interlaken Classics» 

(м. Берн, Швейцарія) 

І премія – Баришевський Антоній, соліст Національної філармонії 

України (м. Київ), студент Вищої школи музики в м. Па-

рижі (Франція) 

VI Їглавський міжнародний фестиваль документального кіно 

(Чехія) 

Спеціальна 

відзнака  

«Срібне око» 

у категорії 

середній метр 

– фільм «Євромайдан. Чорновий монтаж» (роботи молодих 

українських режисерів) 

LXVII Каннський кінофестиваль 

(Франція) 

Конкурс «Тиждень критики» 

Гран-прі, 

приз фундації 

Ган, приз 

«Відкриття» 

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

Міжнародний кінофестиваль «Кімера» (Kimera International Film Festival)  

(м. Термолі, Італія) 

Номінація «Краща режисура» 

І премія – фільм «Хайтарма». Режисер – Сеїтаблаєв Ахтем 

Номінація «Кращий фільм» 

І премія – фільм «Хайтарма». Режисер – Сеїтаблаєв Ахтем 

ХХІІІ Відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії «Кіношок» 

(м. Анапа, Росія) 

Номінація «Краща режисура» 

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

Номінація «Кращий сценарій» 

 – Трофіменко Вікторія, сценарист, режисер – за фільм 

«Брати. Остання сповідь» 
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ХХ Міжнародний фестиваль колядок і різдвяних пісень 

(м. Бендзін, Польща) 

Номінація «Фольклорні колективи» 

І премія – дитячий ансамбль народної музики «Веселі гудаки»  

(м. Бучач, Тернопільська обл.)  

Лондонський кінофестиваль «BFI London Film Festival» 

(Велика Британія) 

Номінація «Найоригінальніший та найсильніший режисерський дебют» 

Приз «Сазер-

ленд Трофі» 

Sutherland 

Award 

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

Міжнародний кінофестиваль в Лучіано 

(Італія) 

Гран-прі – фільм «Це – я». Режисер – Акулевич Ганна 

 

Приз «За  

музичне офо-

рмлення фі-

льму» 

– Храпачов Вадим – композитор – за фільм «Це – я» (режи-

сер – Акулевич Ганна) 

ХІХ Міланський міжнародний кінофестиваль 

(Італія) 

Гран-прі – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

ХХІ Мінський міжнародний кінофестиваль «Лістапад» 

(Білорусь) 

Гран-прі 

«Золото 

Лістапада» 

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

Нагорода 

«Срібло 

Лістапада» 

(міжнародне 

журі) 

– фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 
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XXXVI Московський міжнародний кінофестиваль 

(Росія) 

Номінація «Краще виконання жіночої ролі» 

Приз  

«Срібний  

Георгій» 

– Половинка Наталка – за роль у фільмі «Брати. Остання 

сповідь» (режисер – Трофименко Вікторія) 

 
 

Приз російсь-

кої кінокри-

тики 

– фільм «Брати. Остання сповідь». Режисер – Трофименко 

Вікторія 

Х Міжнародний хоровий фестиваль-конкурс «Mundus Cantat Sopot 2014» 

(м. Сопот, Польща) 

Номінація «Музика народна» 

І премія – зразковий хор «Глорія» (ДМШ № 1 ім. Б. Лятошинського, 

м. Житомир) 

Номінація «Музика духовна» 

І премія – зразковий хор «Глорія» (ДМШ № 1 ім. Б. Лятошинського, 

м. Житомир) 

Номінація «Музика джазова» 

І премія – зразковий хор «Глорія» (ДМШ № 1 ім. Б. Лятошинського, 

м. Житомир) 

Міжнародний конкурс молодих композиторів ім. М. Мясковського 

(м. Москва, Росія) 

І премія – Голубенко (Сірін) Маріанна, композитор – за твір «Три 

руны о прощении» 

Міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики  

«Нова хвиля – 2014» 

(м. Юрмала, Латвія) 

ІІ премія – Петрик Вікторія (м. Одеса) 
ІІІ премія – Рибіков В’ячеслав (м. Донецьк) 

Х Міжнародний фестиваль-конкурс виконавців народного танцю  

«Посідонія» 

(м. Егіо, Греція) 

ІІ премія – Академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіро-

воградської обласної філармонії 
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Міжнародний конкурс юних талантів «Радість на березі» 

(міста Несебр та Ахелое, Болгарія) 

Гран-прі – Йосипенко Микита (м. Київ) 

І Міжнародний конкурс піаністів «Резонанси» 

(м. Париж, Франція) 

Номінація «Концертний диплом» 

І премія – Гуріна Марія (м. Київ) 

V Міжнародний фестиваль-конкурс  

«Ретро: ХХ століття голосами дітей ХХІ століття» 

(м. Москва, Росія) 

Номінація «Друга група від 10 до 12 років» 

І премія – Ганзенко Регіна (м. Прилуки, Чернігівська обл.) 

ІІ Міжнародний конкурс композиторів духовної музики  

«Роман Сладкопевец», присвячений 700-річчю преподобного  

Сергія Радонезького 

(м. Санкт-Петербург, Росія) 

Номінація «Хорова мініатюра a’capella або у супроводі одного чи декількох 

струнних/духових інструментів на тексти Псалтирів Царя Давида» 

І премія – Польова Вікторія (м. Київ) – «Молитва на входження до 

храму» 

Номінація «Різдвяна пісня» 

ІІІ премія – Польова Вікторія (м. Київ) – «Встаньте, підіть» на вірші 

А. Фета 

XIV Міжнародний конкурс піаністів ім. А. Рубінштейна 

(м. Тель-Авів, Ізраїль) 

І премія 

(золота ме-

даль) 

– Баришевський Антоній, соліст Національної філармонії 

України (м. Київ), студент Вищої школи музики в м. Па-

рижі (Франція) 

Х Румунський міжнародний кінофестиваль 

Номінація «Найкращий дебют» 

Нагорода 

«Opera Prima» 

– фільм «Брати. Остання сповідь». Режисер – Трофименко 

Вікторія (м. Київ) 
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VI Міжнародний конкурс юнацького виконавського мистецтва  

ім. Г. В. Свиридова 

(м. Санкт-Петербург, Росія) 

Номінація «Фортепіано» 

ІІ премія – Ткаченко Аліна (м. Харків) 

Номінація «Скрипка» 

ІІІ премія – Вітаєва Катерина (м. Харків) 

XV Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Сонце. Радість. Краса» 

(м. Несебр, Болгарія) 

І премія – народний фольклорно-етнографічний колектив «Верби-

ченька» (смт Нова Водолага, Харківська обл.) 
ІІ премія – об’єднання юних художників «Колорит» (м. Нова Водо-

лага, Харківська обл.) 

VII Міжнародний конкурс сучасної драматургії «Свободный театр» 

(м. Мінськ, Білорусь) 

Номінація «Інтерпретація класичного твору» 

І премія – Михайлов Олег (м. Харків) – за драматичні твори «Med-

ved», «Подлинная история фрекен Хильдур Бок» 
ІІІ премія – Новак Вадим, Кравченко Вадим (м. Харків) – за твір «12» 

Міжнародний вокальний конкурс «Sofia Grand Prix 2014» 

(м. Софія, Болгарія) 

Номінація «Вокалісти серед юніорів» 

Гран-прі – Петрюк Ніколетта (м. Чернівці) 

IV Міжнародний арт-фестиваль «Сузір’я в Несебрі» 

(м. Несебр, Болгарія) 

Номінація «Естрадна пісня» 

І премія – Пісковський Артур (КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого) 

V Міжнародний фестиваль-конкурс «Таланти Албени – 2014» 

(Болгарія) 

Номінація «Прикладне мистецтво» 

Гран-прі – Єгорова Любов (ДШМ № 3, м. Київ) 

Номінація «Хореографія, вокал, фортепіано» 

Гран-прі – Кабацкова Вікторія (ДШМ № 3, м. Київ) 
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Номінація «Гітара» 

І премія – Звенигородський Артем (ДШМ № 3, м. Київ) 

Номінація «Хореографія» 

Гран-прі – ансамбль хореографії (м. Первомайськ, Луганська обл.) 
І премія – хореографічний ансамбль «Алегро» (КМУАТ ім. С. Ли-

фаря) 

Номінація «Живопис» 

І премія – Верещака Катерина (ДШМ № 3, м. Київ) 
 – Коротєєва Анастасія (ДШМ № 3, м. Київ) 
 – Кощеєва Катерина (ДШМ № 3, м. Київ) 
 – Кравчук Ірина (ДШМ № 3, м. Київ) 
 – Нечитайло Анастасія (ДШМ № 3, м. Київ) 
 – Третяк Поліна (ДШМ № 3, м. Київ) 

І Талліннський міжнародний балетний конкурс 

(Естонія) 

« Г р у п а  А »  ( 1 0 – 1 4  р о к і в )  

Д і в ч а т к а  

І премія – Нечоса Марія (Харківська хореографічна школа) 
ІІ премія – Мільяченко Анастасія (Харківська хореографічна школа) 
ІІІ премія – Лаврова Єва (Харківська хореографічна школа) 

« Г р у п а  В »  ( 1 5 – 1 8  р о к і в )  

Д і в ч а т а  

ІІ премія – Прокопенко Ганна (Київське хореографічне училище) 

« Г р у п а  С »  ( 1 9 – 2 5  р о к і в )  

Ю н а к и  

ІІ премія – Хандажевський Анатолій (Харківський національний 

академічний театр опери та балету ім. М. Лисенка) 

« Г р у п а  D »  ( 2 6 – 3 0  р о к і в )  

Д і в ч а т а  

І премія – Нагасава Міе (Київський муніципальний академічний те-

атр опери і балету для дітей та юнацтва) 

XIV Міжнародний кінофестиваль у Тарраґоні 

(Іспанія) 

Головний 

приз 

«Opera Prima» 

– фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 
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ХV Міжнародний кінофестиваль у Тбілісі  

(Грузія) 

Номінація «Найкращий фільм» 

Гран-прі 

(нагорода 

«Золотий 

Прометей») 

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

Приз  

ім. Сергія Па-

раджанова за 

краще поети-

чне  

бачення 

– Васянович Валентин – оператор фільму «Плем’я» (режи-

сер – Слабошпицький Мирослав) 

121-й фотоконкурс «Торонто Камера Клуб»  

(м. Торонто, Канада) 

Розділ «Фотожурналістика» 

Золота та срі-

бна медалі 

– Куцький Олег, фотохудожник, журналіст (м. Одеса) 

ХІІ Міжнародний кінофестиваль «Tofifest» 

(м. Торунь, Польща) 

Гран-прі – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

Міжнародний кінофестиваль у Трієсті 

(Італія) 

Номінація «Найкращий повнометражний фільм» 

 – фільм «Хайтарма». Режисер – Сеїтаблаєв Ахтем 

LXXVI Міжнародний фестиваль аматорського кіно «UNICA» 

(Словаччина) 

Золота 

медаль 

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

Бронзова 

медаль 

– фільм «Новорічна листівка». Автор – Голубова Олександ-

ра, керівник – К. Нежальська (ШСТСН, м. Харків) 

V Міжнародний дитячий фестиваль «У підніжжя Олімпу» 

(м. Паралія, Греція) 

Номінація «Середня вікова категорія» 

Гран-прі – хореографічний ансамбль «Гопак» (м. Київ) 
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Міжнародний кінофестиваль «Fantastic Film Fest» в Остіні 

(Техас, США) 

Приз за кра-

щу режисуру 

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

ХХХІІІ Міжнародний фестиваль церковної музики «Хайнувка» 

(м. Білосток, Польща) 

Номінація «Парафіяльні хори» 

ІІІ премія – хор Київської православної богословської академії 

Хорватський міжнародний кінофестиваль 

(м. Мотована, Хорватія) 

І премія 

(статуетка 

«Пропелер») 

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

ІІІ Міжнародний конкурс хорів, інструментальної музики та  

академічного вокалу 

(м. Турку, Фінляндія) 

Номінація «Академічний сольний вокал» 

Гран-прі – Сулімовський Сергій (м. Чернігів) 

ХХІІ Міжнародний хоровий фестиваль-конкурс духовної та  

різдвяної музики 

(м. Каунас, Литва) 

Гран-прі – хор дівчаток Київської середньої спеціалізованої музич-

ної школи-інтернату ім. М. Лисенка 

Номінація «Кращий дитячий хор» 

І премія – хор дівчаток Київської середньої спеціалізованої музич-

ної школи-інтернату ім. М. Лисенка 

Номінація «Кращий жіночий хор» 

І премія – хор дівчаток Київської середньої спеціалізованої музич-

ної школи-інтернату ім. М. Лисенка 

Номінація «Кращий камерний хор» 

І премія – хор дівчаток Київської середньої спеціалізованої музич-

ної школи-інтернату ім. М. Лисенка 
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Міжнародний фестиваль документальних фільмів «Human DOC» 

(м. Варшава, Польща) 

Гран-прі – документальний фільм «Хворісукалюди» (Австрія–Украї-

на). Режисер – Речинський Юрій 

Міжнародний фестиваль циркового мистецтва 

(м. Монте-Карло, Князівство Монако) 

ІІІ премія 

(«Бронзовий 

клоун») 

– дует акробатів «Срібні камні» (м. Київ) 

 
 
 
 

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

XXIV Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв «Боромля – 2014» 

(м. Тростянець, Сумська обл.) 

Гран-прі – Литвиненко Тетяна (м. Ромни, Сумська обл.) 
 – тріо «Сузір’я» (с. Сула, Сумська обл.) 
 – Шило Мирослав (м. Тростянець) 

Кінофестиваль «Відкрита ніч – Дубль 17» 

(м. Київ) 

Гран-прі – фільм «Заповіт». Режисер – Жерегі Крістіан 

Номінація «Кращий професійний ігровий фільм» 

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

Номінація «Кращий студентський фільм» 

 – фільм «Якби». Режисер – Коцюба Тарас 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

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

ниченко Сергій 

Номінація «Кращий неігровий фільм» 

 – фільм «Бій на Грушевського #4 "Соло"». Режисер – Саут-

кін Іван 

Номінація «Краща операторська робота» 

 – фільм «Коріння». Режисер – Сухолиткий-Собчук Дмитро 

Номінація «Краща робота художника» 

 – фільм «Коріння». Режисер – Сухолиткий-Собчук Дмитро 
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Номінація «Краща музика» 

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

композитор – Джусь Ярослав 

VII Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів  

«Візерунки Прикарпаття» 

(м. Дрогобич, Львівська обл.) 

Гран-прі – Дмитрук Ігор (Запорізьке музичне училище ім. П. Майбо-

роди) 
 – оркестр народних інструментів викладачів ДМШ № 2  

ім. С. Ріхтера (м. Житомир) 

ІІІ Відкритий туристичний фестиваль авторської пісні, фото і кіно  

«Вітрила пригод» 

(м. Луцьк, Волинська обл.) 

Номінація «Авторська пісня та співана поезія» 

І премія – Більшевич Микола (м. Ковель, Волинська обл.) 
ІІ премія – Рибін Анатолій (м. Київ) 
ІІІ премія – Щирська Анастасія (м. Рівне) 

Номінація «Кіноаніматори» 

І премія – Міщук Алла (м. Бердичів, Житомирська обл.) – за фільм 

«Бердичівський Париж» 
ІІ премія – Криливець Юрій (м. Мукачеве, Закарпатська обл.) – за 

фільм «Вівчар Іван Мацола» 
ІІІ премія – Ройко Сергій (м. Луцьк) – за фільм «LE 1000» 

Фотоконкурс: 

Номінація «Репортаж» 

І премія – Пантюх Марія (м. Суми) 
ІІ премія – Случик Ігор (м. Луцьк) 

Номінація «Портрет» 

І премія – Шумбасов Микола (м. Цюрупинськ, Херсонська обл.) 
ІІ премія – Бочарова Ніна (м. Луцьк) 

ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості  

«Empire of stars» 

(м. Дніпропетровськ) 

Гран-прі – зразковий художній колектив циркової студії «Едель-

вейс» (м. Запоріжжя) 
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ІІ Відкритий фестиваль-конкурс бандурного мистецтва «Золоті струни» 

(м. Хмельницький) 

Гран-прі – Круть Марина (Хмельницьке державне музичне училище 

ім. В. Заремби) 
І премія – Балук Олена (ДМШ № 8, м. Львів) 
 – Буйновська Діана (Державна школа української культури 

і мистецтва ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ)  
 – Волкова Маріанна (Хмельницьке державне музичне учи-

лище ім. В. Заремби) 
 – Копитко Олена (Львівська середня спеціалізована музич-

на школа-інтернат ім. С. Крушельницької) 
 – Поломана Ірина (ДМШ № 8, м. Львів) 
 – Смаль Олександр (ДМШ № 3, м. Чернівці) 
 – Созанський Остап (Львівська середня спеціалізована му-

зична школа-інтернат ім. С. Крушельницької) 
 – Хмеляр Ольга (Хмельницьке державне музичне училище 

ім. В. Заремби) 
 – Чернявська Марина (Вінницьке училище культури і мис-

тецтв ім. М. Леонтовича) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряна осінь – 2014» 

(м. Київ) 

Гран-прі – Бочарова Лія (скрипка, м. Донецьк) 
 – хореографічний колектив «Дивограй» (м. Ромни, Сумська 

обл.) 

Номінація «Академічний вокал» 

І премія – Лук’янчук Анастасія (м. Київ) 

Номінація «Інструментальний жанр» 

І премія – Перієва Валерія (м. Київ) 

Номінація «Вокал» 

І премія – Ніжельський Дмитро (м. Житомир) 

Номінація «Хореографія» 

І премія – Ващенко Ксенія (м. Кузнецовськ, Рівненська обл.) 
 – Думанець Анастасія (м. Кузнецовськ, Рівненська обл.) 
 – Поліщук Оксана (м. Кузнецовськ, Рівненська обл.) 
 – колектив «Феєрія» (м. Бровари, Київська обл.) 
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ХХІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва 

«Калиновий спів» 

(м. Кіровоград) 

Гран-прі – народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Барвінок» 

Знам’янського міського Палацу культури (м. Знам’янка, 

Кіровоградська обл.) 

І Фестиваль сценарної майстерності «Кіноскрипт» 

(м. Київ) 

Гран-прі – Шульгіна Марія і Науменко Катерина за сценарій «На 

тому березі» 

Номінація «Короткометражний сценарій» 

І премія – Терещенко Микола за сценарій «На краю» 
ІІ премія – Сухолиткий-Собчук Дмитро за сценарій «Штангіст» 
ІІІ премія – Бондарчук Дмитро за сценарій «Чорно-білі люди» 

Номінація «Повнометражний сценарій» 

І премія – група сценаристів: Артеменко Оксана, Артеменко Мари-

на, Петрученко Євгенія, Савчук Юлія, Будівська Тетяна, 

Галай Сергій, Попель Наталія, Антонюк Леонід за сцена-

рій «Клієнт» 
ІІ премія – Канівець Іван за сценарій «Останній виклик» 
ІІІ премія – Трубай Василь за сценарій «Заручники» 

V Всеукраїнський фестиваль альтернативних мистецтв «Котофест–2014» 

(м. Одеса) 

Гран-прі – короткометражний фільм «Вниз по сходах». Режисер – 

Анашкін Сергій (м. Одеса) 

Всеукраїнський конкурс «Краща книга України»  

(у рамках V Міжнародної книжкової виставки «Київські контракти») 

Гран-прі – державне видавництво «Либідь» (м. Київ) – за факсиміль-

не відтворення рукописної збірки «Три літа» Тараса Шев-

ченка 

Номінація «Моя країна» 

 – видавництво «Українська прес-група» (м. Київ) – за книгу 

«Україна Incognita ТОП–25» (загальна редакція Л. Івши-

ної) 

Номінація «Життя славетних» 

 – видавництво «Букрек» (м. Чернівці) – за книгу О. Балабка 

«Рай і пекло Коцюбинського» 



 

 
37 

Номінація «Світ дитинства» 

 – видавництво «Авіаз» (м. Київ) – за книгу Н. Поклад «Ла-

стівчин привіт» 

Номінація «Арт-книжка» 

 – видавництво «Мистецтво» (м. Київ) – за альбом «Тарас 

Шевченко. Мистецька спадщина» 

Номінація «З глибин знань» 

 – видавництво «Імекс-ЛТД» (м. Кіровоград) – за книгу  

Г. Клочика «Шевченкове слово, спроби наближення» 

Номінація «Проза» 

 – видавництво «Дуліби» (м. Київ) – за книгу С. Батурина 

«Кава по-польськи» 

Номінація «Поезія» 

 – видавництво «Генеза» (м. Київ) – за книгу М. Боровка 

«На подвір’ї всесвіту» 

Номінація «Бестселер» 

 – видавництво «Самміт-книга» (м. Київ) – за книгу Гаріка 

Корогодського «Как потратить миллион, которого нет» 

Номінація «Мистецтво друку» 

 – видавництво «Київське товариство "Купола"» – за книгу 

«Історичний опис Києво-Печерської лаври і пам’яток» 

IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва  

«Кременчуцькі викрутаси–2014» 

(м. Кременчук, Полтавська обл.) 

Номінація «Народна хореографія» 

І премія – ансамбль народного танцю «Веселка» (м. Комсомольськ, 

Полтавська обл.) 
ІІ премія – дитячий хореографічний колектив «Стиль» (м. Пирятин, 

Полтавська обл.) 
ІІІ премія – танцювальний колектив «АнГаШ» (м. Козельщина, Пол-

тавська обл.) 

Номінація «Естрадна хореографія» 

Вікова група 6–10 років 

І премія – народний театр сучасної хореографії «Фенікс» (м. Запо-

ріжжя) 
ІІ премія – народний художній колектив – театр естрадного танцю 

«Карнавал» (м. Харків) 
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ІІІ премія – ансамбль танцю «Гарний настрій» (м. Полтава) 
 – колектив естрадно-спортивного танцю «Візаві» (м. Хар-

ків) 

Вікова група 11–14 років 

І премія – колектив естрадно-спортивного танцю «Візаві» (м. Хар-

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

град) 
ІІІ премія – народний художній ансамбль акробатичного рок-н-ролу 

«Гранд–Віват» (м. Харків) 
 – народний художній колектив – театр естрадного танцю 

«Карнавал» (м. Харків) 

Вікова група 14–17 років 

І премія – народний художній колектив – театр естрадного танцю 

«Карнавал» (м. Харків) 
ІІІ премія – зразковий театр танцю «Вуличний балет» (м. Олександ-

рія, Кіровоградська обл.) 

Номінація «Сучасна хореографія» 

Вікова група 14–17 років 

І премія – зразковий театр танцю «Вуличний балет» (м. Олександ-

рія, Кіровоградська обл.) 
ІІ премія – колектив естрадно-спортивного танцю «Візаві» (м. Хар-

ків) 
 – колектив сучасного танцю «DANCE LIFE» (м. Кремен-

чук, Полтавська обл.) 

Номінація «Соло» 

І премія – Торохтій Олена (колектив естрадно-спортивного танцю 

«Візаві», м. Харків) 
 – Усова Єва (хореографічний колектив «Фенікс», м. Запо-

ріжжя) 
ІІ премія – Акіньшина Юлія (ансамбль «Гранд-Віват», м. Харків) 
 – Бабенко Вероніка (народний театр сучасної хореографії 

«Фенікс», м. Запоріжжя) 
 – Кузнєцова Даша (колектив естрадно-спортивного танцю 

«Візаві», м. Харків) 
ІІІ премія – Пилипенко Валерія (колектив дитячої хореографічної 

школи-студії «Шок», м. Олександрія, Кіровоградська 

обл.) 
 – Таранченко Вікторія (колектив естрадно-спортивного  

танцю «Візаві», м. Харків) 

Номінація «Дует» 

І премія – Жежеря Дарина та Карпенко Софія (зразковий театр тан-
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цю «Вуличний балет», м. Олександрія, Кіровоградська 

обл.) 
 – Плис Олег та Шевченко Дарина (колектив «Стиль»,  

м. Пирятин, Полтавська обл.) 
ІІ премія – Камінська Євгенія та Шевченко Єва (народний театр су-

часної хореографії «Фенікс», м. Запоріжжя) 

ІХ Всеукраїнський конкурс читців «Лесині джерела» 

(м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.) 

Гран-прі – Ажнов Віталій (м. Київ) 
 – Піскунов Олександр (м. Київ) 
І премія – Тузова Юлія (м. Луцьк) 
ІІ премія – Салата Анастасія (м. Київ) 
 – Ющенко Світлана (м. Житомир) 
ІІІ премія – Ніколаєва Ніна (м. Рівне) 

V Всеукраїнський конкурс «Молоде кіно»  

(у рамках XVI кінофестивалю «Запорізька синерама») 

 
Гран-прі 

«Золотий 

козак» 

– фільм «Нахлібники». Режисер – Парфенов Ігор (м. Хар-

ків) 

Номінація «Дитяче кіно» 

 – фільм «Таємниця лелеки». Режисер – Єлагін Олександр 

(м. Херсон) 

Номінація «Краще анімаційне кіно» 

 – фільм «Лебідь». Режисер – Даниленко Олександр (м. Ло-

зова, Харківська обл.) 

Номінація «Краща гумористична анімація» 

 – фільм «Висока цифра». Режисер – Доценко Ігор (м. Кри-

вий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Краща оригінальна анімація» 

 – фільм «Гості мого будинку». Режисер – Федченко Олег 

(м. Київ) 

Номінація «Краще документальне кіно» 

 – фільм «Проти вітру». Режисер – Навіна Тетяна (м. Запо-

ріжжя) 

Номінація «Краще патріотичне кіно» 

 – фільм «Воїни світла». Режисер – Торяник Микола (м. Га-
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дяч, Полтавська обл.) 

Номінація «Краще науково-популярне кіно» 

 – фільм «Підкорювачі вогню». Режисер – Козак Тамара  

(м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) 

VI Фестиваль аматорського кіно «Молодіжний кіноСвіт» 

(м. Шахтарськ, Дніпропетровська обл.) 

Гран-прі – Хайновський Юрій, Кирієнко Лев (м. Шахтарськ) – за 

фільм «Обзор» 

Номінація «Ігрове кіно» 

І премія – Бикодир Віктор (м. Херсон) – за фільм «Улыбнись» 

Номінація «Документальне кіно» 

І премія – Бондаренко Оксана (м. Харків) – за фільм «Portamento» 
 – Грачева Надія (м. Київ) – за фільм «Парк "Київська 

Русь"» 

Номінація «Навчальне кіно» 

І премія – Бовенко Костянтин (м. Шахтарськ) – за філь «Фоторитм» 
 – Топорков Павло (м. Зугрес, Донецька обл.) – за фільм 

«Надягання бандажного кільця на бочку ротора» 

Номінація «Експериментальний фільм» 

І премія – Степаненко Ангеліна (м. Київ) – за фільм «Життя» 
 – Усольцев Олександр (м. Шахтарськ) – за фільм «Одного 

разу біля моря» 
 – Хайновський Юрій, Кирієнко Лев (м. Шахтарськ) – за 

фільм «Обзор» 

Номінація «Анімаційний фільм» 

І премія – Тітов Кирило (м. Київ) – за фільм «Крутий кекс» 
 – Ульшина Вікторія (м. Шахтарськ) – за фільм «Нерідний –

2» 

ІХ Всеукраїнська акція «Музейна подія року» 

Номінація «Збереження музейних традицій» 

 – комплекс заходів з нагоди сторіччя передачі Національ-

ного музею у Львові Митрополитом Андреєм Шептиць-

ким в дар українському народу 

Номінація «Єдина країна» 

 – включення Національного заповідника «Херсонес Таврій-

ський» до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО 
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Номінація «Спільна спадщина» 

 – «Никифор. Виставка творів з колекції Окружного музею 

у Новому Сончі», Польща (виставка відбулась у Націо-

нальному музеї українського народного декоративного 

мистецтва, м. Київ) 

Номінація «Музей – центр життя громади» 

 – Конгрес рисувальників у Національному художньому му-

зеї України (м. Київ) 

Номінація «Видання року» 

 – альбом «Врубель у Києві» (Київський національний му-

зей російського мистецтва) 
 – Жан-Клод Маркаде «Малевич» (видавництво «Родовід», 

м. Київ) 

Номінація «Резонанс року» 

 – Всеукраїнський міжмузейний виставковий проект «Вели-

ке і Величне» 

Номінація «Музейна подія року» 

 – започаткування Премії Бориса Возницького «За вагомий 

особистий внесок у розвиток музейної справи України» 

(«Мистецький арсенал») 

Всеукраїнський конкурс карикатур із прав людини  

«Небезпечно: корупція!» 

(м. Київ) 

І премія – Казаневський Володимир (м. Київ) 
ІІ премія – Лук’янченко Ігор (м. Київ) 
ІІІ премія – Середа Олег (м. Київ) 

ХІІ Всеукраїнський конкурс-фестиваль військово-патріотичної творчості 

«Оберіг» 

(м. Херсон) 

Гран-прі – вокальне тріо: Ярова Ольга, Шут Ганна та Зарецький Ма-

ксим (м. Миколаїв) 

Номінація «Кращий голос фестивалю» 

 – Доценко Катерина (селище Горностаївка, Херсонська 

обл.) 

Номінація «Краща авторська пісня» 

 – Потужна Антоніна (м. Цюрупинськ, Херсонська обл.) 
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Номінація «За високу виконавську майстерність» 

 – ансамбль танцю «Оксамит» (м. Миколаїв) 
 – Костюк Аліна (м. Херсон) 
 – танцювальний колектив «Апельсин» (м. Херсон) 
 – фольклорний гурт «Олешшя» (м. Херсон) 
 – хореографічний колектив «Міріданс» (Білозерський р-н, 

Херсонська обл.) 

Номінація «За популяризацію військово-патріотичної пісні» 

 – Бєгма Дарина (м. Херсон) 
 – вокальний ансамбль «Береза» (м. Херсон) 
 – вокальний ансамбль «Орхідея» (м. Херсон) 
 – Князський Олександр (м. Херсон) 

Номінація «За популяризацію військово-патріотичної теми в поезії» 

 – Лужинецька Анастасія (м. Херсон) 
 – Сахань Катерина (м. Нова Каховка, Херсонська обл.) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Перлинки танцю – 2014» 

(м. Київ) 

Номінація «Спортивний танок» 

І премія – ансамбль сучасного естрадного танцю «Едельвейс»  

(м. Київ) 

Номінація «Сучасний танець» 

І премія – ансамбль сучасного танцю «Екстрім» (м. Київ) 

Номінація «Східний танок» 

І премія – ансамбль східного танцю «Фірюза» (м. Київ) 

ХІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв  

«Південні Медобори – 2014» 

(м. Гусятин, Тернопільська обл.) 

Гран-прі – народний аматорський хор «Калина» (м. Новодністров-

ськ, Чернівецька обл.) 

ІІІ відкритий Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструмен-

тах «Поліський вернісаж» 

(м. Семенівка, Чернігівська обл.) 

Гран-прі – дует викладачів Щорської ДМШ (Чернігівська обл.): Ку-

зьменко Світлана (баян) та Сіренька Лариса (домра) 
І премія – Богуславський Олександр (Коропська ДШМ, Чернігівсь-

ка обл.) 
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 – Горелік Віталій (Чернігівська МШМ) 
 – дует баяністів: Панченко Олена та Колачинський Владис-

лав (Конотопська ДМШ № 2, Сумська обл.) 
 – Давиденко Богдан (Ріпкинська ДШМ, Чернігівська обл.) 
 – Кобища Михайло (Чернігівська МШМ) 
 – Паренаго Тетяна (Конотопська ДМШ № 2, Сумська обл.) 
 – Самійленко Владислав (Чернігівська ДМШ № 2) 
 – Тітенко Владислав (Щорська ДМШ, Чернігівська обл.) 
 – Хрокало Олег (Конотопська ДМШ № 2, Сумська обл.) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс молодих виконавців на  

мідних духових інструментах «Полтавська весна» 

 

Гран-прі – Голуб’ятников Євген (труба, Уманське обласне музичне 

училище ім. П. Демуцького, Черкаська обл.) 
І премія – Бондаренко Іван (тромбон, Сєвєродонецьке обласне му-

зичне училище ім. С. Прокоф’єва, Луганська обл.) 
 – Скакун Олег (труба, Уманське обласне музичне училище 

ім. П. Демуцького, Черкаська обл.) 
 – Фурсик Дмитро (валторна, Полтавське музичне училище 

ім. М. Лисенка) 

IV Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок «Прем’єри сезону» 

(м. Київ) 

Гран-прі – вистава «ОнОнаЖизнь» (театр «PaperWall», м. Київ) 

Номінація «Краща акторська робота (чоловіки)» 

 – Кочергін Олександр – за участь у виставі «Садок вишне-

вий коло хати» (Львівський академічний обласний театр 

ляльок) 

Номінація «Краща акторська робота (жінки)» 

 – Казанцева Тетяна – за роль Она у виставі «ОнОнаЖизнь» 

(театр «PaperWall», м. Київ) 

Номінація «Краща режисура» 

 – Назаренко Марина – за режисуру вистави «Принцеса на 

горошині» (Полтавський академічний обласний театр 

ляльок) 

Номінація «Краща сценографія та ляльки» 

 – Козуб Віктор – за оформлення вистави «Принцеса на го-

рошині» (Полтавський академічний обласний театр 

ляльок) 
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ХІХ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на  

народних музичних інструментах «Провесінь» 

(м. Кіровоград) 

Гран-прі – Венько Руслан (баян, м. Тернопіль) 
 – Гафич Максим (акордеон, м. Івано-Франківськ) 
 – Гончаров Михайло (м. Суми) 
 – Кравчук Василь (акордеон, м. Тернопіль) 
 – Ляшко Денис (акордеон, м. Запоріжжя) 
 – Махно Тарас (баян, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетров-

ська обл.) 
 – Мицик Стефанія (бандура інструментальна, м. Кривий 

Ріг, Дніпропетровська обл.) 
 – Муренко Юлія (м. Київ) 
 – Столбов Роман (акордеон, м. Артемівськ, Донецька обл.) 
І премія – Андрусяк Іван (цимбали, м. Коломия, Івано-Франківська 

обл.) 
 – Атаманчук Ольга (бандура, м. Львів) 
 – Беріхов Янош (акордеон, м. Запоріжжя) 
 – Богомолов Дмитро (гітара, м. Вугледар, Донецька обл.) 
 – Бондарук Денис (балалайка, м. Липова Долина, Сумська 

обл.) 
 – Бондарь Віктор (бандура інструментальна, м. Луцьк, Во-

линська обл.) 
 – Брижатюк Василь (акордеон, м. Гайворон, Кіровоградсь-

ка обл.) 
 – Вакулюк Владислав (баян, м. Сєвєродонецьк, Луганська 

обл.) 
 – Великодна Ольга (домра, м. Миколаїв) 
 – Волошин Валерій (баян, Дніпропетровська обл.) 
 – Герасименко Наталія (акордеон, м. Черкаси) 
 – Гіль Мар’яна (бандура інструментальна, м. Хмельниць-

кий) 
 – Демеденко Тетяна (домра, м. Кіровоград) 
 – Дзюрах Микола (акордеон, м. Львів) 
 – Дідик Тарас (акордеон, м. Тернопіль) 
 – Жук Оксана (акордеон, м. Суми) 
 – Загладько Михайло (балалайка, м. Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл.) 
 – Задорожна Віта (бандура інструментальна, м. Полтава) 
 – Зарецький Максим (домра, м. Миколаїв) 
 – Землянський Марко (гітара, м. Черкаси) 
 – Каплун Роман (баян, м. Черкаси) 
 – Кисель Ігор (домра, м. Миколаїв) 
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 – Ковальчук Дмитро (цимбали, м. Львів) 
 – Копайгородський Василь (баян, м. Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл.) 
 – Кравченко Богдан (сопілка, м. Львів) 
 – Куба Єлизавета (бандура вокальна, м. Кіровоград) 
 – Кутовий Єгор (баян, м. Дніпропетровськ) 
 – Куць Богдан (баян, м. Харків) 
 – Кучер Вікторія (бандура інструментальна, м. Дніпропет-

ровськ) 
 – Кущ Олексій (баян, м. Харків) 
 – Лецяга Наталя (домра, м. Львів) 
 – Лисенко Вікторія (баян, м. Чернігів) 
 – Лисенко Володимир (балалайка, м. Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл.) 
 – Лоїк Степан (баян, м. Тернопіль) 
 – Ляшко Валентина (балалайка, м. Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл.) 
 – Мамітова Юлія (бандура інструментальна, м. Львів) 
 – Могилка Андрій (балалайка, м. Запоріжжя) 
 – Нікітіна Яна (домра, м. Кіровоград) 
 – Олійник Ганна (домра, м. Вінниця) 
 – Передрій Михайло (акордеон, м. Запоріжжя) 
 – Пікуш Юрій (домра, м. Дніпропетровськ) 
 – Пилип Роман (цимбали, м. Львів) 
 – Плахотній Богдан (акордеон, м. Світловодськ, Кірово-

градська обл.) 
 – Плахта Микола (балалайка, м. Київ) 
 – Проценко Юрій (акордеон, м. Черкаси) 
 – Резидент Роман (домра, м. Вінниця) 
 – Рехвіашвілі Мадлена (бандура інструментальна, м. Дніп-

родзержинськ, Дніпропетровська обл.) 
 – Ромащенко Роман (сопілка, м. Долинська, Кіровоградська 

обл.) 
 – Сабодаш Олег (акордеон, м. Вінниця) 
 – Сапунцов Роман (баян, м. Авдіївка, Чернігівська обл.) 
 – Сергієнко Катерина (домра, м. Суми) 
 – Сліта Марина (бандура інструментальна, м. Запоріжжя) 
 – Сметанський Степан (цимбали, м. Львів) 
 – Стешенко Станіслав (гітара, м. Київ) 
 – Стоян Оксана (бандура інструментальна, с. Чорнобаї, 

Черкаська обл.) 
 – Тімченко Назар (домра, м. Суми) 
 – Ткачова Ольга (бандура інструментальна, м. Кіровоград) 
 – Танцюра Дар’я (бандура вокальна, м. Кривий Ріг, Дніпро-
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петровська обл.) 
 – Таран Ігор (бандура вокальна, м. Кіровоград) 
 – Тримиша Микола (баян, м. Чернігів) 
 – Харечко Роман (балалайка, м. Дніпропетровськ) 
 – Хмеляр Ольга (бандура вокальна, м. Хмельницький) 
 – Христенко Богдан (бандура інструментальна, м. Запоріж-

жя) 
 – Чернявська Марина (бандура вокальна, м. Вінниця) 
 – Юзюк Йоан-Еммануїл (гітара, м. Івано-Франківськ) 
 – Яремчук Олександра (акордеон, м. Вінниця) 
ІІ премія – Бабенко Олександр (баян, м. Кривий Ріг, Дніпропетров-

ська обл.) 
 – Баранов Ярослав (гітара, м. Олександрія, Кіровоградська 

обл.) 
 – Божок Адріана (бандура, м. Тернопіль) 
 – Васенко Віталіна (домра, м. Полтава) 
 – Василенко Олександр (акордеон, м. Суми) 
 – Воробйов Микита (гітара, м. Кіровоград) 
 – Воронов Дмитро (акордеон, м. Артемівськ, Донецька 

обл.) 
 – Гайдук Максим (бандура інструментальна, м. Кіровоград) 
 – Горін Христина (бандура інструментальна, м. Львів) 
 – Дзюбан Віталій (бандура, м. Полтава) 
 – Денис Уляна (бандура, м. Тернопіль) 
 – Дородніцин Дмитро (гітара, м. Миколаїв) 
 – Драгомирецький Денис (гітара, м. Тернопіль) 
 – Євдокименко Андрій (гітара, м. Кіровоград) 
 – Єфімова Анастасія (бандура, м. Кіровоград) 
 – Замашнюк Віктор (баян, м. Рівне) 
 – Капля Надія (бандура, м. Дніпропетровськ) 
 – Карпенко Максим (бандура вокальна, м. Таврійськ,  

Херсонська обл.) 
 – Кинчев Денис (балалайка, м. Чернігів) 
 – Кисель Римма (домра, м. Херсон) 
 – Компанієнко Гліб (гітара, м. Олександрія, Кіровоградська 

обл.) 
 – Коплик Тетяна (домра, м. Суми) 
 – Кора Денис (гітара, м. Миргород, Полтавська обл.) 
 – Мазур Тетяна (бандура, м. Херсон) 
 – Марчук Андрій (бандура інструментальна, м. Хмельниць-

кий) 
 – Менько Назар (баян, м. Рівне) 
 – Мушинський Роман (баян, м. Дрогобич, Львівська обл.) 
 – Нагорна Валерія (бандура вокальна, м. Полтава) 
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 – Никорович Іван (баян, м. Івано-Франківськ) 
 – Окіпна Тетяна (бандура вокальна, м. Дніпропетровськ) 
 – Павлик Богдан (гітара, м. Черкаси) 
 – Панасик Максим (акордеон, м. Тернопіль) 
 – Плюшко Ігор (акордеон, м. Полтава) 
 – Подлипенська Аліна (домра, м. Львів) 
 – Полторак Дар’я (бандура вокальна, м. Кіровоград) 
 – Проценко Андрій (гітара, м. Херсон) 
 – Решетняк Анастасія (бандура інструментальна, м. Кірово-

град) 
 – Рєзніченко Ілона (бандура, м. Кіровоград) 
 – Сас Тетяна (домра, м. Львів) 
 – Середюк Марта-Андріана (гітара, м. Івано-Франківськ) 
 – Сидоренко Владислав (гітара, смт Добровеличківка, Кіро-

воградська обл.) 
 – Скляр Олександр (бандура, м. Черкаси) 
 – Скрипник Дар’я (бандура вокальна, м. Кіровоград) 
 – Сліпчик Володимир (гітара, м. Вінниця) 
 – Сорока Катерина (бандура, м. Львів) 
 – Стельмащук Сніжана (гітара, м. Львів) 
 – Сторчоус Віталій (баян, м. Черкаси) 
 – Тарганчук Михайло (акордеон, м. Київ) 
 – Тиха Софія (бандура, м. Тернопіль) 
 – Токарь Арсен (гітара, м. Івано-Франківськ) 
 – Томин Роксолана (бандура вокальна, с. Кошляки, Терно-

пільська обл.) 
 – Трикозюк Костянтин (балалайка, м. Херсон) 
 – Трощило Вікторія (бандура, м. Кіровоград) 
 – Федченко Ігор (гітара, м. Дніпродзержинськ, Дніпропет-

ровська обл.) 
 – Хатько Катерина (бандура інструментальна, м. Хмельни-

цький) 
 – Хома Геннадій (баян, м. Херсон) 
 – Чавдар Валерій (баян, м. Київ) 
 – Шараменко Анастасія (гітара, м. Черкаси) 
 – Шатілова Анна (бандура інструментальна, м. Кіровоград) 
 – Югай Вікторія (бандура вокальна, м. Луцьк, Волинська 

обл.) 
 – Яворський Пилип (акордеон, м. Вінниця) 
ІІІ премія – Адаліна Наталія (гітара, м. Миколаїв) 
 – Алійчук Вадим (баян, смт Голованівськ, Кіровоградська 

обл.) 
 – Алійчук Самуїл (акордеон, смт Голованівськ, Кіровоград-

ська обл.) 
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 – Балога Олександр (гітара, м. Кіровоград) 
 – Баракаєв Ігор (гітара, м. Кіровоград) 
 – Баранов Ярослав (гітара, м. Черкаси) 
 – Баранок Олександр (бандура, м. Кіровоград) 
 – Биков Олександр (гітара, м. Київ) 
 – Білозір Віталій (акордеон, м. Умань, Черкаська обл.) 
 – Ваданюк Вадим (баян, м. Сокиряни, Чернівецька обл.) 
 – Ватан Софія (домра, м. Іллічівськ, Одеська обл.) 
 – Виговський Богдан (акордеон, м. Житомир) 
 – Воробйов Микита (гітара, м. Кіровоград) 
 – Гавриш Юрій (баян, м. Новоукраїнка, Кіровоградська 

обл.) 
 – Георгієва Тетяна (бандура, м. Шпола, Черкаська обл.) 
 – Гошко Аміна (домра, м. Глобине, Полтавська обл.) 
 – Григоренко Ольга (бандура вокальна, м. Запоріжжя) 
 – Гутенко Аліна (домра, м. Суми) 
 – Демченко Валерій (бандура, м. Кіровоград) 
 – Дородніцин Дмитро (гітара, м. Миколаїв) 
 – Дребет Євген (гітара, м. Миколаїв) 
 – Дрига Дар’я (баян, м. Черкаси) 
 – Дударь Ярослав (баян, м. Умань, Черкаська обл.) 
 – Дуденко Денис (гітара, м. Миргород, Полтавська обл.) 
 – Євдокименко Андрій (гітара, м. Кіровоград) 
 – Коврига Катерина (акордеон, м. Черкаси) 
 – Козубська Олена (бандура, м. Івано-Франківськ) 
 – Компанієнко Гліб (гітара, м. Олександрія, Кіровоградська 

обл.) 
 – Кондрашин Володимир (акордеон, м. Артемівськ, Доне-

цька обл.) 
 – Кора Денис (гітара, м. Миргород, Полтавська обл.) 
 – Корніцька Катерина (бандура, м. Черкаси) 
 – Косенко Вероніка (бандура вокальна, м. Умань, Черкась-

ка обл.) 
 – Кочубей Артем (акордеон, м. Миколаїв) 
 – Кошман Володимир (гітара, м. Суми) 
 – Кравців Софія (гітара, м. Івано-Франківськ) 
 – Кудрявцев Валерій (гітара, м. Первомайськ, Миколаївсь-

ка обл.) 
 – Лебідь Катерина (акордеон, м. Суми) 
 – Лемуткіна Марія (домра, м. Одеса) 
 – Люлько Юлія (домра, м. Чернігів) 
 – Маковей Владислав (акордеон, смт Побужжя, Кірово-

градська обл.) 
 – Мельник Вікторія (домра, м. Полтава) 
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 – Москаленко Михайло (гітара, м. Кіровоград) 
 – Мудра Кароліна (акордеон, м. Кіровоград) 
 – Назар Юрій (баян, м. Тернопіль) 
 – Ніколенко Данило (баян, м. Кіровоград) 
 – Орел Ілля (бандура, м. Запоріжжя) 
 – Отян Оксана (домра, м. Кіровоград) 
 – Павлик Богдан (гітара, м. Черкаси) 
 – Павлова Маргарита (бандура, м. Дніпропетровськ) 
 – Пакулець Ольга (бандура, м. Тернопіль) 
 – Пешехонова Катерина (акордеон, м. Кіровоград) 
 – Полоз Анна (домра, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл.) 
 – Прилуцький Ярослав (гітара, м. Умань, Черкаська обл.) 
 – Романів Галина (бандура, м. Тернопіль) 
 – Романюк Оксана (бандура, м. Дніпродзержинськ, Дніпро-

петровська обл.) 
 – Руденко Катерина (домра, м. Глобине, Полтавська обл.) 
 – Свердел Владислав (гітара, м. Шпола, Черкаська обл.) 
 – Середюк Марта-Андріана (гітара, м. Івано-Франківськ) 
 – Сидоренко Владислав (гітара, смт Добровеличківка, Кіро-

воградська обл.) 
 – Сінявіна Євгенія (бандура, м. Кіровоград) 
 – Сліпчик Володимир (гітара, м. Вінниця) 
 – Стойкова Тетяна (домра, м. Кіровоград) 
 – Сучіліна Ірина (бандура вокальна, м. Хмельницький) 
 – Тихонюк Микола (акордеон, м. Умань, Черкаська обл.) 
 – Ткаліч Марина (домра, м. Лохвиця, Полтавська обл.) 
 – Токарь Арсен (гітара, м. Івано-Франківськ) 
 – Федоренко Анна (баян, смт Олександрівка, Кіровоградсь-

ка обл.) 
 – Федорова Дар’я (домра, м. Кіровоград) 
 – Цимбал Дмитро (гітара, м. Ромни, Сумська обл.) 
 – Черняков Максим (баян, м. Суми) 
 – Шелякін Ярослав (бандура, м. Миколаїв) 
 – Шишкова Вікторія (бандура, м. Запоріжжя) 
 – Шпітальов Валерій (гітара, м. Суми) 
 – Шульгін Юрій (баян, м. Кіровоград) 
 – Ялинський Єфім (гітара, м. Харків) 

Відкритий фестиваль-конкурс молодих композиторів ім. Л. Ревуцького 

(м. Чернігів) 

« М о л о д ш а  г р у п а »  

І премія – Капелюш Данило (м. Чернігів) 
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 – Рябошапка Єлизавета (м. Київ) 

« С е р е д н я  г р у п а »  

І премія – Пономаренко Денис (м. Чернігів) 

XVII Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька  – 2014» 

(м. Мукачеве, Закарпатська обл.) 

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 – Малиновська Дар’я (м. Донецьк) 
ІІ премія – Васько Валерія (м. Мукачеве) 
 – Посна Анастасія (м. Суми) 
ІІІ премія – Зийбер Дмитро (с. Куштановиця, Мукачівський р-н) 
 – Сапожнік Катерина (м. Іршава, Закарпатська 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 »  ( 1 0 – 1 3  р о к і в )  

І премія – Мадяр Мирослав (м. Мукачеве) 
ІІ премія – Вишневська Ніколєтта (м. Ужгород) 
 – Гардзель Олена (Хмельницька обл.) 
 – Чищій Олександр (м. Володимир-Волинський, Волинська 

обл.) 
ІІІ премія – Борисова Адріана (м. Мукачеве) 
 – Горват Віталій (м. Мукачеве) 
 – Ляшко Христина (с. Ільниця, Іршавський р-н) 

С е р е д н я  в і к о в а  к а т е г о р і я  ( 1 4 – 1 6  р о к і в )  

І премія – Завіруха Марина (м. Нововолинськ, Волинська обл.) 
ІІ премія – Саламова Арзу (м. Мукачеве) 
 – Чижова Анна (м. Суми) 
ІІІ премія – Бежинець Юлія (с. Ракошино, Мукачівський р-н) 
 – Денисенко Марія (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.) 

С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я  ( 1 7 – 1 9  р о к і в )  

І премія – Цатурян Грета (м. Луганськ) 
ІІ премія – Конкол Олександр (м. Рахів) 
ІІІ премія – Залузська Карина (м. Володимир-Волинський, Волинська 

обл.) 
 – Тараненко Євген (м. Луганськ) 

Номінація «Дуети» 

Гран-прі – дует «Світлограй» 
ІІІ премія – дует Кузнєцов Дмитро та Корнілова Олександра (м. До-

нецьк) 
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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 – народний вокальний ансамбль «Донеччани» (м. Донецьк) 
ІІ премія – вокальний ансамбль «Бумбурук» (м. Мукачеве) 
ІІІ премія – народна шоу-група «Аква-cuties» (м. Донецьк) 
 – художній колектив вокального мистецтва «Антарес»  

(м. Кіровоград) 

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

І премія – вокальний ансамбль «Перевесло» (м. Мукачеве) 
ІІ премія – народна шоу-група «Аква-juniors» (м. Донецьк) 
ІІІ премія – фолк-шоу студія «Контрасти» (м. Донецьк) 

V Молодіжний кінофестиваль аматорського кіно «Рудий кінь» 

(м. Конотоп, Сумська обл.) 

Номінація «Драматичний фільм» 

 – Булига Віктор – за фільм «Тунель» 

Номінація «Документальне кіно» 

 – Щербак Марія – за фільм «На кордоні» 

Номінація «Пригодницький фільм» 

 – Бондарчук Дмитро – за фільм «Стіна» 

І Всеукраїнський вокально-хореографічний фестиваль-конкурс  

«Самоцвіти» 

(м. Львів) 

Номінація «Народна хореографія» 

Гран-прі – зразковий ансамбль народного танцю «Роси світанку»  

(4 вікова група, м. Львів) 
І премія – зразковий ансамбль народного танцю «Роси світанку»  

(2 вікова група, м. Львів) 
 – народний художній колектив ансамбль народного танцю 

«Веселка» (2 вікова група, м. Київ) 
 – зразковий дитячий ансамбль танцю «Полісяночка» (3 ві-

кова група, м. Рівне) 
 – народний художній колектив ансамбль народного танцю 

«Веселка» (3 вікова група, м. Київ) 
 – народний художній колектив ансамбль танцю «Щасливе 

дитинство» (3 вікова група, м. Харків) 
 – народний ансамбль танцю «Мрія» (4 вікова група,  

м. Львів) 
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 – зразковий танцювальний колектив «Ягідки» (змішана ві-

кова група, м. Щорс, Чернігівська обл.) 
 – народний художній колектив хореографічний ансамбль 

«Квіти України» (змішана вікова група, м. Київ) 
ІІ премія – дитячий танцювальний колектив «Зефірчик» (2 вікова 

група, м. Ужгород) 
 – дитячо-юнацький ансамбль народного танцю «Полунич-

ка» (2 вікова група, м. Львів) 
 – дитячий хореографічний колектив «Ямпільські самоцві-

ти» (2 вікова група, м. Львів) 
 – зразковий ансамбль танцю «Квіти України» (2 вікова 

група, м. Львів) 
 – зразковий танцювальний колектив «Ягідки» (2 вікова 

група, м. Щорс, Чернігівська обл.) 
 – дитячо-юнацький ансамбль народного танцю «Полунич-

ка» (3 вікова група, м. Львів) 
 – народний художній колектив ансамбль танцю «Дружба» 

(3 вікова група, м. Черкаси) 
 – танцювальний колектив «Фольк денс» (4 вікова група,  

м. Чернігів) 
 – ансамбль «Каприз» (змішана вікова група, м. Бровари, 

Київська обл.) 
 – народний художній колектив ансамбль народного танцю 

«Веселка» (змішана вікова група, м. Київ) 
ІІІ премія – зразковий ансамбль танцю «Первоцвіт» (1 вікова група, 

м. Червоноград, Львівська обл.) 
 – народний художній колектив ансамбль народного танцю 

«Веселка» (1 вікова група, м. Київ) 
 – державна дитяча хореографічна студія українського тан-

цю «Барвіночок» (2 вікова група, м. Київ) 
 – зразковий ансамбль танцю «Джерельце» (2 вікова група, 

м. Рівне) 
 – народний художній колектив «Галичанки» (2 вікова гру-

па, м. Львів) 
 – ансамбль народного танцю «Перлинка» (3 вікова група, 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 
 – ансамбль народного танцю «Сузір’я» (3 вікова група,  

м. Львів) 
 – ансамбль «Каприз» (3 вікова група, м. Бровари, Київська 

обл.) 
 – народний художній колектив ансамбль танцю «Веснянка» 

(3 вікова група, м. Чернігів) 
 – зразковий ансамбль танцю «Калинонька» (змішана вікова 

група, с. Куковичі, Чернігівська обл.) 
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Номінація «Академічна хореографія» 

І премія – Балетна школа Вадима Писарєва (2 вікова група, м. Івано-

Франківськ) 
 – народний колектив школа-студія сучасного танцю «Акве-

ріас» (2 вікова група, м. Львів) 
 – Балетна школа Вадима Писарєва (3 вікова група, м. Івано-

Франківськ) 

Номінація «Сучасна хореографія» 

Гран-прі – театр танцю «Фієста» (змішана вікова група, смт Бого-

родчани, Івано-Франківська обл.) 
І премія – театр-студія сучасного танцю «ABRA» (2 вікова група,  

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) 
 – народний художній колектив ансамбль танцю «Щасливе 

дитинство» (3 вікова група, м. Харків) 
 – зразковий хореографічно-цирковий колектив «Фієста» 

(змішана вікова група, м. Мена, Чернігівська обл.) 
ІІ премія – колектив естрадно-спортивного танцю «Антарес» (2 віко-

ва група, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 
 – народний художній колектив ансамбль танцю «Дружба» 

(2 вікова група, м. Черкаси) 
 – зразковий ансамбль бального танцю «Вдохновение» (3 

вікова група, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 
 – колектив естрадно-спортивного танцю «Антарес» (3 віко-

ва група, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 
 – театр-студія сучасного танцю «ABRA» (3 вікова група,  

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) 
ІІІ премія – зразковий ансамбль сучасного танцю «Данс-клуб» (1 ві-

кова група, м. Львів) 
 – підготовча група «Зозульки» (1 вікова група, м. Львів) 
 – зразковий ансамбль бального танцю «Вдохновение» (2 

вікова група, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 
 – зразковий ансамбль сучасного танцю «Данс-клуб» (2 ві-

кова група, м. Львів) 
 – хореографічний колектив «Феєрія-денс» (2 вікова група, 

м. Бровари, Київська обл.) 
 – народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (3 вікова група,  

м. Золочів, Львівська обл.) 
 – студія сучасного танцю «Energy» (3 вікова група, м. Хар-

ків) 
 –

  

хореографічний ансамбль «Казка» (3 вікова група,  

м. Одеса) 
 – зразковий ансамбль танцю «Калинонька» (змішана вікова 

група, с. Куковичі, Чернігівська обл.) 
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 – народний колектив школа-студія сучасного танцю «Акве-

ріас» (змішана вікова група, м. Львів) 

Номінація «Народний вокал. Солісти» 

І премія – Шаблевська Дарина (2 вікова група, м. Київ) 
 – Якобчук Даніелла (3 вікова група, м. Ужгород) 
ІІ премія – Харченко Софія (3 вікова група, м. Київ) 
ІІІ премія – Деревянко Юлія (2 вікова група, м. Бровари, Київська 

обл.) 
 – Туріщева Маргарита (2 вікова група, м. Харків) 
 – Пастернак Ольга (3 вікова група, м. Київ) 
 – Семенюк Вероніка (3 вікова група, м. Київ) 

Номінація «Народний вокал. Колективи» 

І премія – дует: Нестеренко І. та Пансевіч В. (зразковий театр пісні і 

танцю «Забава», м. Харків, 2 вікова група) 
 – зразковий театр пісні і танцю «Забава» (2 вікова група,  

м. Харків) 
ІІ премія – квартет «Чиста кварта» (студія естрадного вокалу «Подих 

весни», м. Львів, 3 вікова група) 
 – колектив «Співоча пташка» (3 вікова група, м. Мена, Че-

рнігівська обл.) 
 – ансамбль народної пісні КДМШ № 23 (змішана вікова 

група, м. Київ) 
ІІІ премія – театр народної пісні «Слов’яночка» (2 вікова група,  

м. Бровари, Київська обл.) 

Номінація «Академічний вокал. Солісти» 

ІІ премія – Шурубура Адель (2 вікова група, м. Чернігів) 
  Трушевська Ангеліна (3 вікова група, м. Ужгород) 
ІІІ премія – Семсічко Даніель (2 вікова група, м. Ужгород) 
 – Стулішенко Олександр (2 вікова група, м. Ужгород) 

Номінація «Академічний вокал. Колективи» 

І премія – взірцевий вокальний ансамбль «Перлинка» (2 вікова гру-

па, м. Ужгород) 
 – дует: Якобчук Д. та Трушевська А. (МДШ ім. П. Чайков-

ського, м. Ужгород, 3 вікова група) 
ІІІ премія – взірцевий вокальний ансамбль «Перлинка» (3 вікова гру-

па, м. Ужгород) 

Номінація «Естрадний вокал. Солісти» 

І премія – Мазур Олександра (1 вікова група, м. Кам’янець-Поділь-

ський, Хмельницька обл.) 
  Гільовська Маргарита (2 вікова група, м. Кам’янець-По-
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дільський, Хмельницька обл.) 
 – Томільченко Едуард (4 вікова група, м. Київ) 
 – Цімох Юлія (4 вікова група, м. Київ) 
ІІ премія – Ластовецька Анастасія (1 вікова група, м. Кам’янець-По-

дільський, Хмельницька обл.) 
  Посохова Маргарита (1 вікова група, м. Одеса) 
 – Ілечко Катерина (2 вікова група, м. Червоноград, Львівсь-

ка обл.) 
 – Тимофієва Віолетта (2 вікова група, м. Кам’янець-По-

дільський, Хмельницька обл.) 
ІІІ премія – Макаренко Даша (1 вікова група, смт Сосниця, Чернігів-

ська обл.) 
 – Савка Ярослав (1 вікова група, м. Червоноград, Львівська 

обл.) 
 – Погребна Христина (2 вікова група, м. Одеса) 
 – Лісовська Ольга (3 вікова група, м. Київ) 
 – Стефогло Олександра (3 вікова група, м. Одеса) 

Номінація «Естрадний вокал. Колективи» 

І премія – дует «Флешки» (1 вікова група, м. Кам’янець-Подільсь-

кий, Хмельницька обл.) 
 – тріо «Леді-Арт» (2 вікова група, м. Кам’янець-Подільсь-

кий, Хмельницька обл.) 
ІІ премія – ансамбль «Барви» (2 вікова група, м. Київ) 
 – зразковий дитячий театр естрадної пісні «Апельсин» ан-

самбль «Цьомки» (м. Червоноград, Львівська обл.) 
 – студія естрадного вокалу «Подих весни» (змішана вікова 

група, м. Львів) 
ІІІ премія – вокальна студія «Барви» (2 вікова група, м. Біла Церква, 

Київська обл.) 
 – вокальна студія «Контакт+» (3 вікова група, м. Біла Церк-

ва, Київська обл.) 

Всеукраїнський конкурс читців «Сила слова – 2014» 

(м. Київ) 

Номінація «Молодша вікова категорія (7–13 років)» 

І премія – Сидорук Катерина (Боярська ЗОШ І–ІІІ ст. № 3, Київська 

обл.) 
ІІ премія – Дитинчук Серафима (Боярська ЗОШ І–ІІІ ст. № 1, Київ-

ська обл.) 
 – Кожедуб Дарія (літературна студія «Ярінь», м. Київ) 
ІІІ премія – Голюк Тетяна (Боярська ЗОШ І–ІІІ ст. № 3, Київська 

обл.) 
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Номінація «Середня вікова категорія (14–17 років)» 

І премія – Гоц Валерія (Боярська ЗОШ І–ІІІ ст. № 1, Київська обл.) 
 – Кудрявцева Марія (Боярська ЗОШ І–ІІІ ст. № 3, Київська 

обл.) 
ІІ премія – Барабальчук Даніїл (Києво-Святошинський центр твор-

чості молоді «Оберіг», Київська обл.) 
 – Чорна Марина (Боярська ЗОШ І–ІІІ ст. № 1, Київська 

обл.) 
ІІІ премія – Лахтадир Марія (Боярська ЗОШ І–ІІІ ст. № 2, Київська 

обл.) 
 – Савіна Катерина (Крюківщинська ЗОШ І–ІІІ ст., Київська 

обл.) 

Номінація «Старша вікова категорія» (18–30 років) 

І премія – Драганюк Ксенія (КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого) 
 – Самарський Михайло (КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого) 
ІІ премія – Єрмилко Григорій (КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого) 
ІІІ премія – Мелешко Роман (КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого) 

VI Всеукраїнське трієнале «Скульптура – 2014» 

(м. Київ) 

І премія – Синицький Костянтин (м. Київ) 
ІІ премія – Пирогов Валерій (м. Харків) 
ІІІ премія – Михайлицький Олександр (м. Київ) 

XV Всеукраїнський конкурс юних музикантів «Срібна нота» 

(м. Одеса) 

Номінація «Фортепіано» 

Гран-прі – Клименко Марія (м. Іллічівськ, Одеська обл.) 
І премія – Молодцов Микита (м. Одеса) 
ІІ премія – Бажинова Юлія (м. Іллічівськ, Одеська обл.) 
ІІІ премія – Готкова Ірма (м. Одеса) 

Номінація «Струнно-смичкові інструменти» 

І премія – Кривцова Анна (м. Одеса) 
ІІ премія – Линь Нгуєн (м. Одеса) 
ІІІ премія – Медведєва Єлизавета (м. Одеса) 
 – Стороженко Ольга (м. Миргород, Полтавська обл.) 

Всеукраїнський конкурс виконавців естрадної пісні «Травневий зорепад» 

(м. Сквира, Київська обл.) 

Гран-прі – Сітніцька Олеся (м. Київ) 
І премія – Павленко Єлизавета (смт Недригайлів, Сумська обл.) 
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ІІ премія – Перехрест Роман (м. Богуслав, Київська обл.) 
ІІІ премія – Коваль Олександр (с. Балин, Хмельницька обл.) 

Загальнонаціональний фотоконкурс «Україна в об’єктиві» 

 

Гран-прі, фо-

тографія року 

– фотограф Бройде Андрій – фото «Революція» 

Номінація «Репортаж» 

 – Грабар Віталій – фото «Повернення з АТО» 

Номінація «Традиції» 

 – Бондар Віталій – фото «Великдень» 

Номінація «Спорт» 

 – Бикоріз Ігор – фото «Стрибок» 

Номінація «Смачна країна» 

 – Насиров Едуард – фото «Паста» 

Номінація «Мандруй країною» 

 – Гіпп Тарас – фото «Чумацький шлях» 

Номінація «Люди» 

 – Семицький Костянтин – фото «Доброта» 

XVІІІ Всеукраїнський конкурс професійних читців ім. Лесі Українки 

(м. Луцьк, Волинська обл.) 

Гран-прі – Любімова Єлизавета (м. Київ) 
І премія – Натанчук Людмила (м. Луцьк) 
ІІ премія – Ковальчук Христина (м. Львів) 
ІІІ премія – Цвєлікова Лілія (м. Дніпропетровськ) 

ІІІ Всеукраїнський конкурс урбаністичної поезії «Урба-Перехрестя» 

(м. Київ) 

І премія – Мамчич Олеся із добіркою «Ось місто з якого ти прагнеш 

вийти у світ» (м. Київ) 
ІІ премія – Устимко Яна із добіркою «Відображення у дощі»  

(м. Львів) 
ІІІ премія – Воронка Ганна із добіркою «Місто завжди шепоче»  

(м. Ірпінь, Київська обл.) 
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Конкурс аматорських колективів «Фестивальний розмай»  

(у рамках ХІІ Всеукраїнського благодійного  

фестивалю народної творчості «Купальські зорі») 

(м. Гола Пристань, Херсонська обл.) 

Гран-прі – Костюк Аліна (м. Херсон) 

Номінація «Естрадний спів» 

І премія – Качан Діана (м. Гола Пристань) 
ІІ премія – Мазуренко Валентина (с. Гаврилівка, Херсонська обл.) 
ІІІ премія – Частухіна Олена (с. Підстепне, Херсонська обл.) 

Номінація «Народний спів» 

І премія – Потужня Антоніна (м. Херсон) 
ІІ премія – Федорова Тетяна (с. Гаврилівка, Херсонська обл.) 
ІІІ премія – Лазаренко Анастасія (м. Херсон) 

Номінація «Естрадний спів. Колективи» 

І премія – гурт «Гламур» (с. Гаврилівка, Херсонська обл.) 
ІІ премія – вокальний ансамбль «Зорепад» (с. Козачі Лагері, Херсон-

ська обл.) 
ІІІ премія – вокальний ансамбль «Орхідея» (м. Херсон) 

Номінація «Народний спів. Колективи» 

І премія – фольк-гурт «Олешшя» (м. Херсон) 
ІІ премія – ансамбль народної пісні «Біла акація» (с. Обривка,  

Херсонська обл.) 
ІІІ премія – ансамбль народної пісні «Берегиня» (м. Южноукраїнськ, 

Миколаївська обл.) 

Номінація «Хореографія» 

І премія – гурт брейкдансу «Street angels» (с. Гладківка, Херсонська 

обл.) 
ІІ премія – хореографічний колектив «Світанок» (с. Гаврилівка,  

Херсонська обл.) 
ІІІ премія – хореографічний дует «Карнавал» (м. Херсон) 

Номінація «Інструментальний жанр» 

І премія – Суворова Аліса (м. Херсон) 
ІІ премія – гурт «Баяніст» (с. Козачі Лагері, Херсонська обл.) 
ІІІ премія – інструментальна група ансамблю «Берегиня» (м. Южно-

українськ, Миколаївська обл.) 
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VII Всеукраїнський конкурс професійних читців ім. І. Франка  

(м. Київ) 

Гран-прі – Чалчинський Володимир – студент Київського національ-

ного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Кар-

пенка-Карого за виконання композиції з листів І. Франка 

до Ольги Рашкевич «Коли ти не любов, яке ж ім’я твоє?» 
І премія – Устінова Анна – студентка акторського відділення Дніп-

ропетровського театрально-художнього коледжу – за ви-

конання поезії І. Франка: «Якби», «Україна мовчить», 

«Сідоглавому» 
ІІ премія – Макаришин Іван – студент Львівського національного 

університету ім. І. Франка – за виконання поеми І. Фран-

ка «Лис Микита» (Перша пісня) 
ІІІ премія – Шевченко Юлія – студентка Харківського національного 

університету мистецтв ім. І. Котляревського – за вико-

нання уривку з поеми І. Франка «Легенда про вічне жит-

тя» 

I Всеукраїнський конкурс молодої української поезії та авторської пісні 

«Хортицькі дзвони» імені Марини Брацило 

(м. Запоріжжя) 

Номінація «Поезія» 

ІІ премія – Біла Сніжана (м. Запоріжжя) 
 – Марій Наталія (м. Івано-Франківськ) 
ІІІ премія – Мушкудіані Крістіна (м. Запоріжжя) 

Номінація «Авторська пісня» 

 – Григорук Юлія (м. Вінниця) 
 – Чикалова Ольга (м. Запоріжжя) 
 – Чилікіна Юлія (м. Мелітополь, Запорізька обл.) 

I Конкурс короткометражного документального кіно  

«Цивільний проектор» на тему «Світ під час війни» 

(м. Миколаїв) 

І премія – фільм «Вниз по сходах». Режисер – Анашкін Сергій  

(м. Одеса) 
ІІ премія – фільм «Ціна свободи. 79». Режисер – Іваночко Євген  

(м. Миколаїв) 
ІІІ премія – фільм «Колір нації». Режисер – Котик Маріанна (м. Ми-

колаїв) 
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ХІІ Відкритий дитячий музичний конкурс пам’яті П. Чайковського 

(м. Кам’янка, Черкаська обл.) 

Номінація «Скрипка» 

І премія – Дик Марія (м. Канів, Черкаська обл.) 
ІІ премія – Дубова Амані (Корсунь-Шевченківська ДШМ, Черкаська 

обл.) 
 – Ель-Лух Римма (Корсунь-Шевченківська ДШМ, Черкась-

ка обл.) 

Номінація «Фортепіано» 

« С е р е д н я  г р у п а »  

І премія – Могила Юлія (м. Кам’янка) 
ІІ премія – Олексієнко Поліна (м. Олександрія, Кіровоградська обл.) 
ІІІ премія – Захаренко Софія (м. Кам’янка) 
 – Телевна Ольга (м. Кам’янка) 

Номінація «Фортепіано» 

« С т а р ш а  г р у п а »  

ІІ премія – Гераськін Андрій (м. Шпола, Черкаська обл.) 
 – Демковська Вікторія (м. Біла Церква, Київська обл.) 

І Всеукраїнський конкурс юних скрипалів і віолончелістів ім. В. Червова 

(м. Шостка, Сумська обл.) 

Номінація «Солісти» 

Гран-прі – Яковенко Софія (м. Макіївка, Донецька обл.) 
І премія – Кафтанюк Софія (м. Житомир) 
 – Липкіна Ганна (м. Прилуки, Чернігівська обл.) 
 – Скиба Володимир (м. Шостка) 

Номінація «Ансамблі» 

Гран-прі – ансамбль віолончелістів (м. Шостка) 
І премія – ансамбль «Віоліно» (м. Лохвиця, Полтавська обл.) 
 – ансамбль «Натхнення» (м. Черкаси) 

ХХІІІ Всеукраїнський відкритий конкурс читців ім. Тараса Шевченка 

(м. Київ) 

Гран-прі – Карпенко Андрій (м. Дніпропетровськ) 

І Відкритий всеукраїнський конкурс-фестиваль піаністів ім. Ф. Шопена 

(м. Львів) 

ІІ премія – Моторенко Євген (м. Київ) 
 – Попіль Маркіян (м. Львів) 
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ІІІ премія – Гринчишин Юлія (м. Львів) 
 – Магальяш Габріела (м. Донецьк) 
 – Сидір Марія (м. Львів) 
 – Смородіна Валентина (м. Дрогобич, Львівська обл.) 

VII Всеукраїнська виставка-конкурс ім. Г. Якутовича 

(м. Київ) 

Номінація «Естамп» 

І премія – Малинка Петро 
ІІ премія – Кисельова Маргарита 
ІІІ премія – Вороніна Олександра 

Номінація «Книжкова графіка» 

І премія – Рубан Роман 
ІІ премія – Мельник Василина 
ІІІ премія – Здор Оксана 

Номінація «Оригінальна графіка» 

І премія – Фурлет Анатолій 
ІІ премія – Попова Єлизавета 
ІІІ премія – Біленко Леся 

Номінація «Акварель» 

І премія – Марчук Анатолій 
ІІ премія – Мітченко Людмила 
ІІІ премія – Журавльова Наталія 

IV Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячого та юнацького естрадно-

циркового мистецтва «Яскрава арена» Дніпропетровська–2014 

Гран-прі 

(соло) 

– Пеєс Анна (народний цирковий колектив «Арена сміли-

вих», м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) 
(колектив) – дитячо-юнацька студія циркового мистецтва «Старий 

цирк» (м. Харків) 

Номінація «Повітряна гімнастика» 

І премія – Вікторова Аліна (м. Харків) 
 – Галкіна Альона (м. Львів) 
 – Михеєв Ілля (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 
ІІ премія – Горіла Єлизавета (м. Костянтинівка, Донецька обл.) 
 – Кравець Ангеліна (м. Херсон) 
 – Цой Вероніка (м. Херсон) 
 – Шевченко Марія (м. Харків) 
ІІІ премія – Кисіль Світлана (м. Дніпропетровськ) 
 – Нос Даяна (м. Херсон) 
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 – Плутахіна Анна (м. Херсон) 
 – Пузанова Анна (м. Запоріжжя) 
 – Рященко Аліна (м. Запоріжжя) 
 – Сірик Аліна (м. Миргород, Полтавська обл.) 
 – Шаманаєва Анастасія (м. Південне, Одеська обл.) 

Номінація «Акробатика. Каучук» 

І премія – дует: Стасів Ольга та Корсиков Андрій (м. Південне, 

Одеська обл.) 
 – Пеєс Анна (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) 
 – Чурсіна Єлизавета (м. Дніпропетровськ) 
ІІ премія – Рубіс Діана (м. Дніпропетровськ) 
 – Трощак Поліна (м. Полтава) 
ІІІ премія – Воротнікова Владислава (м. Дніпропетровськ) 
 – Кузнєцова Марта (м. Полтава) 
 – Рубіс Діана (м. Дніпропетровськ) 

Номінація «Оригінальний жанр» 

ІІІ премія – естрадно-циркова студія «Melang-Art» (м. Новомосков-

ськ, Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Клоунада» 

ІІІ премія – Іконнікова Вікторія (м. Миргород, Полтавська обл.) 

Номінація «Жонглювання» 

І премія – Лисенко Данило (м. Дніпропетровськ) 
 – Старишко Роман (м. Підгородне, Дніпропетровська обл.) 
ІІ премія – Білик Ольга (м. Харків) 
ІІІ премія – Мизюк Анастасія (м. Дніпропетровськ) 
 – народний цирковий колектив «Арена сміливих» (м. Дніп-

родзержинськ, Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Еквілібр» 

І премія – Бакалкіна Марія (м. Південне, Одеська обл.) 
 – Главацький Олексій (м. Київ) 
 – дует: Замуренко Іван та Тищенко Анастасія (м. Херсон) 
 – Кабан Юліана (м. Львів) 
 – Манагаров Антон (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 
 – Тюрин Олег (м. Запоріжжя) 
ІІ премія – Шевченко Вікторія (м. Південне, Одеська обл.) 
ІІІ премія – Замуренко Іван (м. Херсон) 
 – Харибіна Юлія (м. Новомосковськ, Дніпропетровська 

обл.) 

Номінація «Жонглювання. Обручі» 

І премія – Марченко Анна (м. Дніпропетровськ) 
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 – Чурсіна Єлизавета (м. Дніпропетровськ) 
ІІ премія – Клименко Ляна (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 
ІІІ премія – Кириченко Ілона (м. Дніпропетровськ) 
 – Мизюк Анастасія (м. Дніпропетровськ) 
 – Петрунь Юлія (м. Харків) 
 – циркова студія «Каскад» (м. Південне, Одеська обл.) 

 
 

 

Р Е Г І ОН А Л Ь НІ  К О Н К У Р С И  

VII Регіональний фестиваль народно-інструментального виконавства 

«Дивограй» 

(м. Миколаїв) 

Номінація «Оркестри народних інструментів» 

Гран-прі – оркестр народних інструментів «Красочный перезвон» 

(БДЮТ Заводського району м. Миколаєва) 

Номінація «Ансамблі народних інструментів» 

Гран-прі – тріо гітаристів: Колендюк Максим, Соловйов Микита і 

Супрун Вікторія (ДМШ № 1, м. Херсон) 

Регіональний вокальний конкурс «Квітка-душа – 2014»,  

присвячений пам’яті Ірини Томко 

(м. Лисичанськ, Луганська обл.) 

Номінація «Солісти»  

Вікова категорія від 16 до 20 років 

І премія – Зубанова Марія (ВПУ № 94) 
 – Пустоварова Ганна (Лисичанське професійне училище) 
 – Ромашова Ірина (ПК ім. В. Сосюри) 
ІІ премія – Почтаренко Лілія та Сергієнко Олена (ПК ім. В. І. Леніна) 

Вікова категорія від 12 до 15 років 

І премія – Оліфіренко Діана (Лисичанська ДМШ № 2) 
ІІ премія – Ластовецька Дарина (Новодружеська ДШМ) 
 – Манчук Ілля (Лисичанська ДМШ № 2) 
ІІІ премія – Резнік Аліна (ПК ім. В. І. Леніна) 
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Номінація «Дуети, тріо, ансамблі»  

Вікова категорія від 12 до 15 років 

І премія – вокальний ансамбль «Натхнення» (Лисичанська ДМШ  

№ 2) 
ІІ премія – вокальний ансамбль «Ера» (Лисичанська ДМШ № 1) 
ІІІ премія – вокальний ансамбль «Лайм» (Новодружеська ДШМ) 

Регіональний фестиваль-конкурс юних вокалістів  

«Перлинкове намисто – 2014» 

(м. Дунаївці, Хмельницька обл.) 

Номінація «Академічний спів» 

Гран-прі – Боршуляк Андрій (Кам’янець-Подільська дитяча хорова 

школа) 

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

І премія – Чайка Анна (Славутська ДШМ) 
ІІІ премія – Федорчук Уляна (Старокостянтинівська ДШМ) 
 – Швець Анастасія (Кам’янець-Подільська ДШМ) 

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

І премія – Витвіцька Марина (Пасічнянська ДМШ) 
 – Заяць Владислав (Кам’янець-Подільська дитяча хорова 

школа) 
ІІ премія – Шуфляк Дмитро (Хмельницька ДШМ) 
ІІІ премія – Афіцький Володимир (Дунаєвецька ДШМ) 
 – Мельничук Валентина (Теофіпольська ДМШ) 
 – Мельник Яніна (Волочиська ДШМ) 

« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – Гренішина Юлія (Шепетівська ДМШ) 
ІІ премія – Дика Олена (Дунаєвецька ДШМ) 
 – Лавренчук Юлія (ХДМШ № 2) 
ІІІ премія – Гора Діана (Кам’янець-Подільська ДШМ) 
 – Зарічна Поліна (Старокостянтинівська ДМШ) 
 – Мартон Роксана (Шепетівська ДМШ) 
 – Ржепянська Ольга (Кам’янець-Подільська РДМШ) 
 – Самолига Олена (Хмельницька ДМШ № 2) 
 – Сурушкіна Юлія (Хмельницька ДШМ) 

Номінація «Народний спів» 

Гран-прі – Цвігунова Дарина (Хмельницька ДМШ № 2) 
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« М о л о д ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – Венглюк Наталія (Антонінська ДМШ) 
ІІ премія – Приступа Вікторія (ЦНВУМ, м. Хмельницький) 
ІІІ премія – Лучіцька Марина (Старосинявська ДМШ) 
 – Оцалюк Сергій (Антонінська ДМШ) 

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

І премія – Гингазова Дарина (Старосинявська ДМШ) 
 – Карпець Марія (Волковинська ДМШ № 2) 
 – Хижинська Катерина (Хмельницька ДШМ) 
ІІ премія – Дзюба Марія (Славутська ДШМ) 
ІІІ премія – Ділана Акар (Хмельницька ДШМ) 
 – Маринчак Наталія (Старосинявська ДМШ) 
 – Сабій Оріана (Хмельницька ДМШ № 2) 

Номінація «Естрадний спів» 

Гран-прі – Мацюк Анна (Дунаєвецька РДШМ) 

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

І премія – Боровик Марія (Дунаєвецька ДШМ) 
ІІ премія – Мазур Олександра (м. Кам’янець-Подільський) 
 – Чернюк Анна (Хмельницька ДШМ «Райдуга») 
ІІІ премія – Бойчук Евеліна (Чорноострівська ДМШ) 
 – Лунь Олеся (м. Хмельницький) 
 – Ширяєва Аріна (Кам’янець-Подільська ДМШ ім. Ф. Гані-

цького) 

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

І премія  Прокопишен Олег (м. Кам’янець-Подільський) 
 – Тарнавська Анастасія (Деражнянська РДШМ) 
 – Тимофієва Віолетта (м. Кам’янець-Подільський) 
ІІ премія – Герасименюк Анастасія (м. Хмельницький) 
 – Гільовська Маргарита (м. Кам’янець-Подільський) 
 – Золотар Катерина (м. Хмельницький) 
 – Лівіцький Олександр (м. Кам’янець-Подільський) 
 – Нижник Діана (Дунаєвецька ДШМ) 
 – Циганюк Аліна (Кам’янець-Подільська ДМШ ім. Ф. Гані-

цького) 
ІІІ премія – Бевзюк Марина (Дунаєвецька ДШМ) 
 – Дзебан Дарина (м. Хмельницький) 
 – Долиняк Олег (Кам’янець-Подільська РДШМ) 
 – Радюк Вікторія (Городоцька ДМШ) 
 – Соколовська Вікторія (Дунаєвецька ДШМ) 
 – Ярова Аліна (Дунаєвецька ДШМ) 

 



 

 
66 

« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – Моцюк Ліна (м. Красилів) 
ІІ премія – Штенбрехт Алла (м. Старокостянтинів) 
 – Юрковська Марина (м. Хмельницький) 
ІІІ премія – Ваврашко Юлія (Смотрицька ДМШ) 
 – Волковинський Богдан (Деражнянська РДШМ) 
 – Олійник Валерія (м. Хмельницький) 
 – Поліщук Марина (Солобковецька ДМШ) 
 – Хрущ Анастасія (Кам’янець-Подільська ДМШ ім. Ф. 

Ганіцького) 

ХХІІ Фестиваль-конкурс на здобуття вищої театральної нагороди  

«Надія Січеславни – 2014» 

 

Гран-прі – Винокуров Сергій – актор Дніпропетровського академіч-

ного українського музично-драматичного театру ім.  

Т. Шевченка – за роль Голохвастова у виставі «За двома 

зайцями» М. Старицького 

Номінація «Краща режисерська робота» 

 – Плохоткіна Олеся – режисер Запорізького академічного 

обласного українського музично-драматичного театру ім. 

В. Магара – за режисуру вистави «Котигорошко» Н. Ігна-

тьєвої за мотивами українського народного твору 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

 – Савицький Михайло – актор Запорізького академічного 

обласного українського музично-драматичного театру  

ім. В. Магара – за роль Перчика у виставі «Тев’є-

молочник» Г. Горіна (режисер – В. Попов) 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

 – Горяйнова Марина – актриса Запорізького академічного 

обласного українського музично-драматичного театру  

ім. В. Магара – за роль Годл у виставі «Тев’є-молочник» 

Г. Горіна (режисер – В. Попов) 

Номінація «Кращий балетмейстер» 

 – Денисенко Денис – постановник боїв у виставі «В пошу-

ках дракона» за мотивами п’єси А. Богачової та японсь-

ких народних казок (Запорізький обласний театр юного 

глядача) 
 – Кошовник Катерина – балетмейстер і актриса Запорізько-

го обласного театру юного глядача 
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ХХІІ Фестиваль-конкурс на здобуття вищої театральної нагороди  

Придніпров’я «Січеславна – 2014» 

(м. Дніпропетровськ) 

Гран-прі – Академічний театр музично-пластичних мистецтв «Ака-

демія руху» (м. Кривий Ріг) – за виставу «Пер Гюнт»  

Г. Ібсена. Режисер-постановник – О. Бєльський 

Номінація «Краща сценографія» 

 – Юдіна Світлана – художник по світлу – за світлову пар-

титуру вистави «Тев’є-молочник» Г. Горіна (режисер –  

В. Попов) та вистави «Котигорошко» (режисер – О. Пло-

хоткіна) Запорізького академічного обласного українсь-

кого музично-драматичного театру ім. В. Магара 

Номінація «Краще музичне оформлення» 

 – Боєва Наталія – композитор Запорізького академічного 

обласного українського музично-драматичного театру ім. 

В. Магара – за музичний супровід вистави «Котигорош-

ко» Н. Ігнатьєвої за мотивами народного твору (режисер 

– О. Плохоткіна) 
 – Попов Віктор та Сурженко Олександр – за музичний су-

провід вистави «Тев’є-молочник» Г. Горіна ( Запорізький 

академічний обласний український музично-драматичний 

театр ім. В. Магара) 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

 – Козьмик Євген – актор Запорізького академічного облас-

ного українського музично-драматичного театру  

ім. В. Магара – за роль Тараса Шевченка у виставі «Вість 

благая Кобзаря...» (режисер – Р. Проценко) 

Номінація «Краща режисерська робота» 

 – Попов Віктор – режисер Запорізького академічного обла-

сного українського музично-драматичного театру  

ім. В. Магара – за режисуру вистави «Тев’є-молочник»  

Г. Горіна 

Номінація «Кращі акторські ролі в ляльковому театрі» 

 – Дробинський Євген, Ільїн Сергій, Лубенець Надія – акто-

ри Запорізького обласного театру ляльок – за ролі у ви-

ставі «Чесне велетенське» М. Шувалова 

Номінація «Краща драматична вистава для дітей» 

 – вистава «В пошуках дракона» за мотивами п’єси А. Бога-

чової та японських народних казок Запорізького обласно-
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го театру юного глядача (режисер – Н. Вощилова) 
 – вистава «Котигорошко» Н. Ігнатьєвої за мотивами укра-

їнського народного твору Запорізького академічного об-

ласного українського музично-драматичного театру  

ім. В. Магара (режисер – О. Плохоткіна) 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

 – Косодій Андрій – актор Запорізького академічного обла-

сного українського музично-драматичного театру  

ім. В. Магара – за роль Мотла у виставі «Тев’є-молочник» 

Г. Горіна (режисер – В. Попов) 

Номінація «Честь, достоїнство, професіоналізм» 

 – Гапон Олександр, н.а. України – актор Запорізького ака-

демічного обласного українського музично-драматичного 

театру ім. В. Магара 

Номінація «Кращі ролі у драматичній виставі для дітей» 

 – Кир’ян Вадим – за роль у виставі «Котигорошко» Н. Ігна-

тьєвої за мотивами українського народного твору Запорі-

зького академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. В. Магара (режисер – О. Плохот-

кіна) 

Номінація «Краща моновистава» 

 – Лещова Тетяна – за роль жінки у виставі «Я чекаю тебе, 

мій любий...» Д. Фо та Ф. Раме Запорізького академічного 

обласного українського музично-драматичного театру ім. 

В. Магара (режисер – Р. Проценко) 

XIV Регіональний конкурс юних вокалістів «Соловейко – 2014» 

(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

Гран-прі – Климовська Ірина (ДМШ № 4) 

І вікова категорія (6–8 років) 

І премія – Березіна Софія (ДМШ № 4) 
ІІ премія – Захаров Ярослав (ДМШ № 4) 
 – Чигрин Вікторія (ДМШ № 3) 
ІІІ премія – Нескородєва Валерія (ДМШ № 3) 

ІІ вікова категорія (9–11 років) 

І премія – Демченко Ілля (ДМШ № 13) 
 – Домащук Аріана (ДМШ № 5) 
 – Попруга Марія (ДМШ № 4) 
ІІ премія – Басс Варвара (ДМШ № 1) 
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 – Коваль Лаллі (с. Дніпровське) 
 – Максимова Валерія (ДМШ № 13) 
 – Огур Орина (ДМШ № 5) 
ІІІ премія – Зуб Поліна (ДМШ № 10) 
 – Кірсань Тетяна (ДМШ № 5, м. Дніпродзержинськ) 
 – Куждін Максим (ДМШ № 7) 
 – Скрипнюк Діана (ДМШ № 4) 
 – Тиква Анастасія (ДМШ № 13) 
 – Фурман Валерія (ДМШ № 14) 

ІІІ вікова категорія (12–14 років) 

І премія – Гричана Катерина (ДМШ № 13) 
 – Демченко Олена (ДМШ № 5) 
 – Труфкіна Анна (ДМШ № 7) 
ІІ премія – Мусієнко Владислав (ДМШ № 13) 
 – Прохватило Лідія (ДШМ смт Зеленодольська) 
ІІІ премія – Лупеко Анна (ДМШ № 10) 
 – Панасюк Анастасія (ДШМ смт Зеленодольська) 
 – Швадченко Христина (ДМШ № 5) 

IV вікова категорія (15–17 років) 

І премія – Бронніков Георгій (ДМШ № 5) 
ІІ премія – Антонова Тетяна (Криворізьке обласне музичне училище) 
 – Жук Аліна (ДМШ № 13) 
 – Олег Дар’я (ДМШ № 5) 
 – Серенкова Єлизавета (Криворізьке обласне музичне учи-

лище) 
ІІІ премія – Бакун Вікторія (ДМШ № 1) 
 – Кононенко Олена (ДМШ № 4) 
 – Косенкова Олена (Криворізьке обласне музичне учили-

ще) 
 – Смігановська Дар’я (Криворізьке обласне музичне учили-

ще) 
 – Швець Ірина (ДМШ № 4) 
 – Юрченко Анастасія (ДМШ № 3) 

V вікова категорія (з 18 років) 

ІІ премія – Кисельова Тетяна (Криворізьке обласне музичне учили-

ще) 
ІІІ премія – Ставнюк Єлизавета (Криворізький педагогічний інститут) 

Номінація «Дуети» 

І премія – дует: Огур Орина та Домащук Аріана (ДМШ № 5) 
 – дует: Юрченко Анастасія та Ткач Ольга (ДМШ № 3) 
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ІІ премія – дует: Гальма Анастасія та Добровольська Ксенія (ДШМ 

№ 2) 
 – дует: Гудімова Анастасія та Бондаренко Марія (ДШМ  

№ 1) 
 – дует: Тиква Анастасія та Максимова Валерія (ДМШ  

№ 13) 

Номінація «Народний спів» 

І премія – Сімонова Діана (ДМШ № 10) 
ІІІ премія – Роговець Марія (м. Кривий Ріг) 

Регіональний конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах 

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

Гран-прі – Шумський Тарас (ДМШ № 1 ім. В. Барвінського, м. Тер-

нопіль) 

Номінація «Скрипка» 

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

ІІ премія – Дутка Анастасія (ДШМ, м. Тернопіль) 
 – Кузяк Оксана (ДШМ, м. Тернопіль) 
ІІІ премія – Матвєєва Ольга (Дунаєвецька ДШМ) 

« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – Козира Артем (ДМШ № 1 ім. В. Барвінського, м. Терно-

піль) 
 – Лукинюк Маркіян (ДМШ № 2 м. Чернівці) 
 – Маковій Марія (ДМШ м. Полонне, Хмельницька обл.) 
ІІ премія – Нечитайло Микола (Кам’янець-Подільська ДМШ ім.  

Ф. Ганіцького) 
ІІІ премія – Пасічник Альбіна (ДМШ, м. Шепетівка, Хмельницька 

обл.) 
 – Шемчук Ганна (ДМШ, м. Шепетівка, Хмельницька обл.) 

Номінація «Альт. Віолончель» 

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

І премія – Стрельченко Олексій (ДМШ № 1 ім. М. Мозгового,  

м. Хмельницький) 
ІІІ премія – Ясінська Олена (ДМШ № 1 ім. В. Барвінського, м. Тер-

нопіль) 

« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

ІІ премія – Нечипорук Анастасія (ДМШ, м. Шепетівка, Хмельницька 

обл.) 
ІІІ премія – Кляпетура Нестор (міська ДШМ, м. Кам’янець-Подільсь-

кий) 
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 – Мосендз Олександра (Кам’янець-Подільська ДМШ ім.  

Ф. Ганіцького) 

 

 

 

О Б Л А С НІ  К ОН К У Р С И  

Обласний фестиваль української академічної музики  

«Classik-proekt», присвячений пам’яті Ю. Мейтуса 

(м. Кіровоград) 

Гран-прі – Довга Дарина – за цикл романсів «Квіти» на вірші  

С. Єсеніна і «Мі-бемольний фреш» для саксофона, скри-

пки та фортепіано 

Обласний конкурс читців «Кобзар і Україна» 

(Вінницька обл.) 

« В і к о в а  к а т е г о р і я  1 4 – 1 8  р о к і в »  

І премія – Кирницький Дмитро (м. Вінниця) 
ІІ премія – Глух Альбіна (м. Тульчин) 
ІІІ премія – Малий Владислав (м. Крижопіль) 

« В і к о в а  к а т е г о р і я  1 9 – 3 5  р о к і в »  

І премія – Горбатюк Павло (м. Тиврів) 
ІІ премія – Червонецький Сергій (м. Ладижин) 
ІІІ премія – Мартинчик Наталя (с. Потоки, Жмеринський р-н, Вінни-

цька обл.) 

Номінація «Літературно-музичні композиції» 

І премія – дует читців – О. Чучко та М. Незіньковський (м. Гайсин) 
ІІ премія – тріо читців – Д. Олексієнко, В. Камінська та Д. Мельник 

(с. Торків, Тульчинський р-н, Вінницька обл.) 
ІІІ премія – дует читців – Д. Трикоза та А. Глущук (м. Іллінці) 

VII Обласний конкурс юних бандуристів ім. І. Кривенчука 

(м. Малин, Житомирська обл.) 

Гран-прі – Бернацька Валерія (м. Малин) 

Номінація «Бандурист-вокаліст» 

І премія – Єнько Софія (м. Малин) 
 – Майстренко Зіна (м. Малин) 
 – Піхтерова Наталія (с. Сінгури, Житомирський р-н) 
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ІІ премія – Кузьменко Марія (м. Малин) 
 – Патурова Ірина (м. Малин) 
 – Ющенко Ольга (м. Малин) 
ІІІ премія – Лосенко Олександра (м. Малин) 
 – Сокольчук Ольга (м. Коростишів) 

Номінація «Бандурист-інструменталіст» 

І премія – Куракіна Дарина (м. Малин) 
 – Прокопенко Юлія (м. Малин) 
ІІ премія – Виноградов Богдан (м. Радомишль) 
 – Гурський Богдан (м. Житомир) 
 – Литвиненко Світлана (м. Малин) 
 – Смирнова Ольга (м. Радомишль) 
ІІІ премія – Красько Оксана (м. Радомишль) 
 – Кшиковська Настя (м. Радомишль) 
 – Товстуха Каріна (м. Малин) 

Обласний конкурс юних піаністів ім. Б. Лятошинського 

(м. Житомир) 

Гран-прі – Городецький Дмитро (Житомирська ДМШ № 3) 
І місце – Цимбалюк Олександра (Житомирська ДМШ № 4) 
ІІ премія – Грушак Ксенія (Житомирська ДМШ № 1 ім. Б. Лятошин-

ського) 
 – Статкевич Юлія (Житомирська ДМШ № 5) 
ІІІ премія – Галицький Андрій (Житомирська ДМШ № 1 ім. Б. Лято-

шинського) 
 – Россол Владислава (Іршанська ДШМ) 

Обласний хореографічний фестиваль-конкурс «Надія» – 2014 

(м. Чернігів) 

Номінація «Класичний танець» 

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

І премія – колектив «Гармонія» (м. Ніжин) 
ІІ премія – колектив «Калина» (м. Чернігів) 
ІІІ премія – колектив «Devant» (ДШМ при НУКіМ ім. М. Заньковець-

кої) 
 – колектив «Спалах» (м. Бобровиця) 

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

І премія – колектив «Astrum» (м. Ніжин) 
ІІ премія – колектив «Світлячок» (м. Чернігів) 
ІІІ премія – колектив «Калина» (м. Чернігів) 
 – колектив «Полісяночка» (м. Ніжин) 
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« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – колектив «Фієста» (ДШМ при НУКіМ ім. М. Заньковець-

кої) 
ІІ премія – колектив «Алькор» (м. Короп) 

Номінація «Народно-сценічний танець» 

« Г р у п а  « А »  

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

І премія – колектив «Квіти України» (м. Ніжин) 
 – колектив «Прилучаночка» (м. Прилуки) 
ІІ премія – колектив «Devant» (ДШМ при НУКіМ ім. М. Заньковець-

кої) 
 – колектив «Калина» (м. Чернігів) 
ІІІ премія – колектив «Браво» (м. Прилуки) 

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

І премія – колектив «Квіти України» (м. Ніжин) 
 – колектив «Прилучаночка» (м. Прилуки) 
ІІ премія – колектив «Калина» (м. Чернігів) 
 – колектив «Спалах» (м. Бобровиця) 
ІІІ премія – колектив «Сяйво» (м. Парафіївка, Ічнянський р-н) 

« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – колектив «Квіти України» (м. Ніжин) 
 – колектив «Прилучаночка» (м. Прилуки) 
ІІ премія – колектив «Фієста» (ДШМ при НУКіМ ім. М. Заньковець-

кої) 
ІІІ премія – колектив «Надія» (м. Ічня) 

« Г р у п а  « В »  

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

І премія – колектив «Світлячок» (м. Носівка) 
ІІ премія – колектив «Домісолька» (смт Сосниця) 
 – колектив «Полісяночка» (м. Ніжин) 
ІІІ премія – колектив «Іченька» (м. Ічня) 

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

І премія – колектив «Світлячок» (м. Носівка) 
ІІ премія – колектив «Барвінок» (смт Михайло-Коцюбинське) 
ІІІ премія – колектив «Мрія» (м. Ніжин) 

« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – колектив «Журавка» (м. Чернігів) 
 – колектив «Світлячок» (м. Носівка) 
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ІІ премія – колектив «Домісолька» (смт Сосниця) 
 – колектив «Міріданс» (м. Чернігів) 

Номінація «Стилізація народного танцю» 

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

ІІ премія – колектив «Барвінок» (смт Михайло-Коцюбинське) 
 – колектив «Веселі ніжки» (ДШМ при НУКіМ ім. М. Зань-

ковецької) 
 – колектив «Усмішка» (м. Ніжин) 

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

І премія – колектив «Експресія» (ДШМ при НУКіМ ім. М. Занько-

вецької) 

« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – колектив «Журавка» (м. Чернігів) 
 – колектив «Шанс» (м. Ніжин) 
ІІІ премія – колектив «Домісолька» (смт Сосниця) 

Номінація «Сучасний танець» 

І премія – колектив «Міріданс» (м. Чернігів) 
ІІ премія – колектив «Ластівка» (м. Ніжин) 
 – колектив «Спалах» (м. Бобровиця) 
ІІІ премія – колектив «Алькор» (м. Короп) 
 – колектив «Мрія» (м. Ніжин) 
 – танцювальний колектив Бахмацької ДШМ 

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

І премія – колектив «Astrum» (м. Ніжин) 
ІІ премія – колектив «Полісяночка» (м. Ніжин) 
ІІІ премія – колектив «Надія» (м. Варва) 

« С т а р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я »  

І премія – колектив «Міріданс» (м. Чернігів) 
ІІ премія – колектив «Гармонія» (м. Ніжин) 
ІІІ премія – колектив «Алькор» (м. Короп) 
 – колектив «Домісолька» (смт Сосниця) 
 – колектив «Елегія» (м. Прилуки) 

Обласний конкурс піаністів «Подільська весна 2014» 

(м. Вінниця) 

« П е р ш а  в і к о в а  к а т е г о р і я » ( 5 – 6  к л а с )  

І премія – Базалицька Ніколь 
 – Швець Микола 
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ІІ премія – Голуб Максим 
 – Квят Олександра 
 – Кожушна Ольга 
ІІІ премія – Коринець Ангеліна 
 – Костюк Діана 
 – Якобець Яна 

« Д р у г а  в і к о в а  к а т е г о р і я » ( с т а р ш і  к л а с и )  

І премія – Валентюк Інна 
 – Шикиринська Анастасія 
ІІ премія – Лятавська Ольга 
 – Сич Микола 
 – Шпортун Ольга 
ІІІ премія – Вітковська Діана 
 – Голюк Руслана 
 – Похвата Ольга 

Обласний музичний фестиваль-конкурс молодих виконавців  

ім. А. Розумовського 

(смт Батурин, Чернігівська обл.) 

Гран-прі – Рудамьоткіна Марія (Куликівська ДМШ) 
 

Номінація «Фортепіано». Категорія А 

ІІ премія – Бєла Іні (Прилуцька ДШМ) 
 – Васеко Марія (Чернігівська ДМШ № 2) 
ІІІ премія – Морщ Діана (Конотопська ДМШ № 1, Сумська обл.) 
 – Циганок Катерина (Конотопська ДМШ № 1, Сумська 

обл.) 

Номінація «Фортепіано». Категорія В 

І премія – Антоненко Анастасія (Бахмацька районна ДШМ) 
 – Галай Микола (Козелецька ДМШ) 
ІІ премія – Порай-Кошиць Анастасія (Козелецька ДМШ) 
ІІІ премія – Ріпа Євгеній (Конотопська ДМШ № 1, Сумська обл.) 

Номінація «Академічний спів». Категорія А 

ІІ премія – Черняк Єлизавета (Чернігівська міська ДШМ) 
 – Шурубура Адель (Чернігівська ДМШ № 2) 
ІІІ премія – Вайло Діана (Бахмацька районна ДШМ ім. А. Розумов-

ського) 
 – Гагін Дмитро (Глухівська ДШМ ім. М. Березовського, 

Сумська обл.) 
 – Скворцова Олександра (Чернігівська міська ДШМ) 
 – Усик Марія (Чернігівська ДМШ № 2) 
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Номінація «Академічний спів». Категорія В 

І премія – Грибань Дарина (Чернігівська ДМШ № 1) 
ІІ премія – Зуй Вікторія (Бахмацька районна ДШМ ім. А. Розумовсь-

кого) 
 – Новак Юлія (Прилуцька ДШМ) 
ІІІ премія – Короленко Андрій (Конотопська ДМШ № 2, Сумська 

обл.) 
 – Свириденко Данило (Городнянська ДШМ) 

VI Свистунівський патріотичний фестиваль поезії,  

присвячений Т. Г. Шевченку 

(м. Сватове, Луганська обл.) 

Номінація «Соціально-політичні мотиви» 

І премія – Носаль Дар’я – «Сова» 
ІІ премія – Мохонько Ірина – «І мертвим, і живим...» 
ІІІ премія – Брайловський Олександр – «Сон» 

Номінація «Ліричні мотиви» 

І премія – Пономарьов Роман – «Доля» 
ІІ премія – Славіна Надія – «Тополя» 
ІІІ премія – Попова Аделіна – «Лілея» 

Х Обласний конкурс юних виконавців на народних інструментах  

«Струни серця» 

(м. Ніжин, Чернігівська обл.) 

Гран-прі – шумовий оркестр «Світанок» (м. Ніжин) 
І премія – ансамбль баяністів «Акорд» (м. Чернігів) 
 – ансамбль скрипалів «Рондо» (м. Ніжин) 
 – ансамбль скрипалів (м. Носівка) 
 – Богуславський Олександр – сопілка (м. Короп) 
 – Волощук Данило – гітара (м. Ніжин) 
 – інструментальне тріо (м. Прилуки) 
 – Кураш Ярослава – гітара (м. Носівка) 
 – Мацукова Анастасія – баян (м. Бобровиця) 
 – Опанасюк Микола – баян (м. Бахмач) 
 – Саркисян Нікіта – гітара (м. Ніжин) 
ІІ премія – ансамбль скрипалів (м. Носівка) 
 – Баглай Дмитро – баян (м. Чернігів) 
 – Батюк Анастасія – гітара (м. Щорс) 
 – Буряк Марія – акордеон (м. Носівка) 
 – дует домристів (м. Ніжин) 
 – Похила Оксана – бандура (м. Ніжин) 
ІІІ премія – ансамбль бандуристів (м. Ніжин) 
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 – Василець Ярослава – баян (м. Короп) 
 – Воробей Анна – гітара (смт Десна) 
 – Горбатько Максим – гітара (м. Ніжин) 
 – дует акордеоністів (м. Бахмач) 
 – дует баяністів (смт Березне) 
 – квартет гітаристів (м. Десна) 
 – Кисіль Марина – гітара (м. Десна) 
 – Кожанова Анна – гітара (м. Щорс) 
 – Колодій Богдан – баян (м. Ніжин) 
 – Криволап Володимир – баян (м. Носівка) 
 – Мороз Дмитро – баян (м. Бахмач) 
 – Родіонов Антон – баян (м. Короп) 
 – Рожок Катерина – домра (м. Ніжин) 
 – Скивка Ігор – гітара (смт Десна) 
 – Слуговина Ольга – бандура (м. Бобровиця) 
 – Шевченко Богдан – баян (м. Прилуки) 

Обласний конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах 

(м. Чернігів) 

« М о л о д ш а  г р у п а »  

І премія – Липкіна А. (Прилуцька ДМШ ім. Л. Ревуцького) 
ІІ премія – Маховик В. (Чернігівська ДМШ № 1 ім. С. Вільконсько-

го) 
 – Пенькова О. (ДШМ при Чернігівському музичному учи-

лищі ім. Л. Ревуцького) 
 – Савченко С. (Чернігівська ДМШ № 1 ім. С. Вільконсько-

го) 
ІІІ премія – Лейбович І. (Чернігівська ДМШ № 2) 
 – Остапенко І. (Чернігівська міська ДШМ) 

« С т а р ш а  г р у п а »  

І премія – Кошема А. (Корюківська ДШМ ім. О. Корнієвського) 
 – Новик А. (Чернігівська ДМШ № 1 ім. С. Вільконського) 
ІІ премія – Матушевський О. (школа педпрактики при Чернігівсько-

му музичному училищі ім. Л. Ревуцького) 
 – Савенко Б. (Корюківська ДШМ ім. О. Корнієвського) 
ІІІ премія – Дзендзик О. (Чернігівська ДМШ № 1 ім. С. Вільконсько-

го) 
 – Цибаровська О. (Чернігівська міська ДШМ) 
 – Шурубура А. (Чернігівська ДМШ № 2) 
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М І С Ь К І  К О НК У Р С И  

IV Відкритий конкурс виконавців на класичній гітарі 

(м. Одеса) 

І премія – Головенко Дмитро (школа педагогічної практики ОНМА 

ім. А. Нежданової) 
 – Скуріхін Іван (Одеська ДМШ № 3) 

IV Міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс української пісні  

«На крилах пісень – від давнини до сучасності»  

ім. Н. Ріхтер-Сочієнкової 

(м. Одеса) 

Гран-прі – Кисельов Михайло 

Міський конкурс скрипалів «Срібні струни» 

(м. Херсон) 

І премія – Лукашенко Анастасія 
ІІ премія – Гаценко Катерина 
 – Ейсман Марк 
ІІІ премія – Свиридова Софія 
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С П И С О К  СК О Р О Ч Е Н Ь  

А Р К  

БДТ 

БДЮТ 

 

БК 

ДМШ 

ДХШ 

ДШЕВ 

ДШМ 

ЗОШ 

КДМШ 

КМУАТ 

 

КНУКіМ 

 

ЛНМА 

ім. М. Лисенка 

МБК 

МШМ 

НМАУ ім. П. І. Чайковського 

 

НТКУ 

НУКіМ ім. М. Заньковецької 

 

ОНМА 

ім. А. Нежданової 

ПДЮТ 

ПНПУ 

ім. В. Короленка 

РБК 

РЦДЮТ 

 

РШМ 

СБК 

ТО 

ХПДЮТ 

 

ЦДЮТ 

ЦПК 

ШСТСН 

 

 

 

– Автономна Республіка Крим 

– будинок дитячої творчості 

– будинок дитячої та юнацької творчо-

сті  

– будинок культури 

– дитяча музична школа 

– дитяча художня школа 

– дитяча школа естетичного виховання 

– дитяча школа мистецтв 

– загальноосвітня школа 

– Київська дитяча музична школа 

– Київська муніципальна українська 

академія танцю ім. Сержа Лифаря 

– Київський національний університет 

культури і мистецтв 

– Львівська національна музична ака-

демія ім. М. Лисенка 

– міський будинок культури 

– міська школа мистецтв 

– Національна музична академія Украї-

ни ім. П. І. Чайковського 

– Національна телекомпанія України 

– Ніжинське училище культури і мис-

тецтв ім. М. Заньковецької 

– Одеська національна музична акаде-

мія ім. А. Нежданової 

– палац дитячої та юнацької творчості 

– Полтавський національний педагогі-

чний університет ім. В. Короленка 

– районний будинок культури 

– районний центр дитячої та юнацької 

творчості 

– районна школа мистецтв 

– сільський будинок культури 

– творче об’єднання 

– Харківський палац дитячої та юнаць-

кої творчості 

– центр дитячої та юнацької творчості 

– центральний палац культури 

– школа сучасних театрально-

сценічних напрямків 
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