
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

НАКАЗ 

 

12.11.2019 

 

Харків № 116 

 Про результати проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» в 

номінації «Художнє виконавство - 

академічний вокал» 

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами позашкільної 

освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 04.01.2018 № 12, Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси», затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки України від 09.08.2002 № 457 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України 19.05.2015 № 540), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України від 29.08 2002 № 713/7001, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», листа 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

21.10.2019 № 01-32/4868 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» в номінації «Художнє 

виконавство – академічний вокал» державної адміністрації, рішення журі 

обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси» в номінації «Художнє виконавство – академічний вокал» 

(протокол від 09.11.2019),  

 

н а к а з у ю: 

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців та учасників обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» в  

номінації «Художнє виконавство – академічний вокал» (далі - Фестиваль) 

відповідно до протоколу рішення журі від 09.11.2019.  

2. ЗАТВЕРДИТИ список учасників Фестивалю (додаток 1). 

3. ВІДЗНАЧИТИ переможців Фестивалю  дипломами Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», 

відповідно, I, II та III ступенів. 

4. ВІДЗНАЧИТИ дипломами учасників Фестивалю Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

учасників, які не отримали дипломи I, II та III ступенів. 



4. ВІДЗНАЧИТИ спеціальними дипломами Фестивалю окремих 

виконавців та концертмейстерів (додаток 2). 

5. Інформацію про результати проведення обласного етапу конкурсу 

довести до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Харківської області.  

6. Висловити ПОДЯКУ керівнику гуртка оркестру народних інструментів 

Ілларіонову С. В. за активну участь в організації та проведенні конкурсної 

програми обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» в номінації «Художнє виконавство - академічний 

вокал». 

7. КОНТРОЛЬ за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Курукіна Т. І. 

Лопатіна І. В. 

 

 



  Додаток 1 

до наказу Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац дитячої  

та юнацької творчості»  

.2019 №  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор  

Комунального закладу «Харківський  

обласний Палац дитячої та юнацької  

творчості»  

_________________ Т.Є. Підберезкіна 

 

Список 

учасників обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» в номінації «Художнє виконавство – академічний 

вокал» 

 
Гран-прі - Рупета Сергій - вихованець Комунального 

початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу 

«Харківська школа мистецтв для 

підлітків та дорослих». 

Молодша вікова категорія: 

 

Лауреат 

І ступеня 

- Патій Олександр - вихованець Комунального 

початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу 

«Дитяча музична школа № 13 

ім. М. Коляди»; 

 

Лауреат 

ІІ ступеня 

- Рохманова Віталіна - учениця Роганського аграрного ліцея 

Роганської ОТГ, вихованка 

Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Роганська 

дитяча музична школа»; 

 

Лауреат 

ІІ ступеня 

- Миколенко Вероніка - вихованка Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської районної 

ради; 

 

Лауреат 

ІІІ ступеня 

- Зеленчук Єлізавета - вихованка Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської районної 

ради. 

 

Середня вікова категорія: 

 



Лауреат 

ІІ ступеня 

- Симончук Тетяна - вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості»; 

 

Лауреат 

ІІІ ступеня 

- Колісник Марія - вихованка Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча музична 

школа № 13 імені М. Коляди»; 

 

Лауреат 

ІІІ ступеня 

- Неборак Олександра  - вихованка Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської районної 

ради; 

 

Дипломант 

І ступеня 

- Дмитрук Марія - вихованка Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської районної 

ради; 

 

Учасник 

фестивалю 

- Тріо «Сузір’я» - Вихованці Комунального закладу 

«Мереф’янська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6». 

 

Юнацька група: 

 

Лауреат 

І ступеня 

- Дует «Подарунок» у складі 

Нестеренко Катерини та 

Сисиної Марії 

 

- вихованки Балаклійської музичної 

школи; 

Лауреат 

ІІ ступеня 

- Красільнік Єлізавета - вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості»; 

 

Лауреат 

ІІІ ступеня 

- Трегубова Поліна  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості»; 

 

Лауреат 

ІІІ степеня 

- Григорович Наталія - вихованка Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча музична 

школа № 13 імені М. Коляди»; 

 

Лауреат 

ІІІ ступеня 

- Силячевська Софія  - вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості»; 

 

Дипломант 

І ступеня 

- Абраамян Наре - учениця Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 132 

Харківської міської ради Харківської 

області; 

 



Учасник 

фестивалю  

 Тарасенко Юлія - Учениця Роздольського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Наталинської сільської ради 

Красноградського району Харківської 

області. 

Старша вікова категорія: 

 

Лауреат 

І ступеня 

- Черних Олена - вихованка Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча музична 

школа № 13 імені М. Коляди»; 

 

Лауреат 

ІІІ ступеня 

- Потрашков Дмитро - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

 

Директор Тетяна. ПІДБЕРЕЗКІНА 

 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац дитячої  

та юнацької творчості»  

.2019 №  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор  

Комунального закладу «Харківський  

обласний Палац дитячої та юнацької  

творчості»  

_________________ Т.Є. Підберезкіна 

 

Список 

спеціальних дипломів обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси» в номінації «Художнє виконавство – 

академічний вокал» 

 

Диплом «Кращий концертмейстер»: 

1. Бика Анастасія Олександрівна; 

2. Клімова Олена Миколаївна; 

3. Крамарева Анна Олегівна; 

 

Диплом «Краще виконання акапельного твору»: 
 

1. Дует «Подарунок».



Додаток 3 

до наказу Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац дитячої  

та юнацької творчості»  

.2019 №  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор  

Комунального закладу «Харківський  

обласний Палац дитячої та юнацької  

творчості»  
_________________ Т.Є. Підберезкіна 

 
Інформація  

про підсумки проведення обласного етапу  
Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» 

в номінації «Художнє виконавство – академічний вокал» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами позашкільної 

освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 04.01.2018 № 12, Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси», затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки України від 09.08.2002 № 457 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України 19.05.2015 № 540), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України від 29.08 2002 № 713/7001, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», листа 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

21.10.2019 № 01-32/4868 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» в номінації «Художнє 

виконавство – академічний вокал» державної адміністрації, рішення журі 

обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси» в номінації «Художнє виконавство – академічний вокал» 

(протокол від 09.11.2019) з метою виявлення і підтримки талановитих і 

обдарованих дітей та молоді, подальшого розвитку академічного співу, 

популяризації кращих зразків класичної музики, пропаганди творів українських 

композиторів та виховання духовності у дитячому і молодіжному середовищі 

09 листопада відбувся обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси» в номінації «Художнє виконавство – 

академічний вокал». 

Конкурсна програма фестивалю проходила на базі Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

У Фестивалі взяли участь 22 конкурсанта з 11 закладів загальної середньої, 

позашкільної освіти, мистецьких шкіл міста Харкова та області. 

До складу журі були залучені фахівці вокального мистецтва (Харківський 

національний академічний театр опери та балету імені М. Лисенка, Харківський 

національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Комунальний 



початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Харківська школа 

мистецтв для підлітків і дорослих».) 

Під час оцінювання конкурсних виступів враховано відповідність 

високому еталону звучання, рівень виконавської майстерності, артистизм та 

художня трактовка образу. 

Журі прийняло рішення нагородити спеціальними дипломами «Кращий 

концертмейстер» Бику Анастасію Олександрівну, Клімову Олену Миколаївну, 

Крамареву Анну Олегівну та спеціальним дипломом «Краще виконання 

акапельного твору» дуету «Подарунок». 

Для удосконалення виконавських якостей майбутніх учасників фестивалю 

журі надало рекомендації педагогам стосовно: якісної роботи над опорою 

дихання; дотримання ансамблю та художньої єдності між виконавцем та 

концертмейстером; важливості передачі змісту кожного твору через 

осмислення та за допомогою інтонації; дотримання балансу між вокальною 

партією та текстом твору; необхідності якісного вибору репертуару з 

урахуванням вікових особливостей та тембральних можливостей виконавця; 

врахування теситурних умов співу та транспонування у відповідну тональність; 

роботи над художнім образом. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


