
Переможці І етапу 

 обласного відкритого фестивалю дитячої  

художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»  

в номінації «Хореографічне мистецтво» 

№ 

з/п 

Район Назва навчального закладу Номінація Вікова 

категорія 

Назва колективу Назва 

виступу 

ПІП 

керівника 

 

Номінація «Народний сценічний танець», вікова категорія 7-12 років 

1 Дергачівський Дергачівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської 

районної ради Харківської області 

Народний 

сценічний 

танець 

 

 

7-12 років 

 

 

 

 

Хореографічний 

колектив «Барвінок» 

«Косив Ясь 

конюшину» 

 

 

 

Зузяк Ольга 

Василівна  

 

2 м. Куп’янськ Куп’янський центр дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської 

міської ради Харківської області 

Народний 

сценічний 

танець 

 

7-12 років 

 

Хореографічний 

колектив 

 «Жар Птиця» 

«Андіжанська 

полька»  

 

 

Гутник Ірина 

Віталіївна 

 

3 м. Люботин Люботинський міський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради 

Харківської області 

 

Народний 

сценічний 

танець 

7-12 років Ансамбль 

естрадного і 

сучасного танцю 

«Ай-білів» 

«Нехай квітує 

Україна» 

Іщенко Ольга 

Володимирівна 

 

4 Чугуївський Коробочкинський навчально-

виховний комплекс Чкалівської 

селищної ради Чугуївського 

району Харківської області 

Народний  

сценічний 

танець   

  

7-12 років  

 

 

 

 

Хореографічний 

колектив 

«Естрадний балет 

ЮСАЛІЯ»» 

«Солохи» 

 

 

 

Кузнєцова 

Ірина 

Леонідівна 

 



5 Валківський р-н Комунальний заклад «Валківський 

районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської 

районної ради Харківської області 

Народний 

сценічний 

танець 

7-12 років 

 

 

 

Танцювальний 

колектив «Колорит» 

«Україно, 

Вітчизно моя!»  

Бабенко Анна 

Олександрівна 

                                                                              

 

6 м. Харків, 

Київський р-н 

Комунальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості №3 

Харківської міської ради» 

Народний 

сценічний 

танець 

7-12 років Ансамбль народного 

танцю "Сяйво"  

 «Файні 

хлопці» 

Машинець Лiна 

Юрiївна, тел.  

7 м. Чугуїв Чугуївська загальноосвітня школа 

І-ІІІ  ступенів №2 Чугуївської 

міської ради 

Народний 

сценічний 

танець 

 

 

7-12 років Хореографічний 

колектив «Ровесник» 

 «Переступи» Мєхєєва Анна 

Леонідівна 

 

8 м. Чугуїв Чугуївський навчально-виховний 

комплекс , загально - освітня 

школа I-III ступенів – гімназія №5 

Чугуївської міської ради 

Харківської області 

Народний 

сценічний 

танець 

 

7-12 років Зразковий художній 

хореографічний 

колектив 

«Капельки» 

«Скоморошки» 

 

Бабенко 

Наталія 

Іванівна , 

Колісник 

Євгенія 

Сергїївна 

Номінація «Народний сценічний танець», вікова категорія 13-18 років 

1 м. Куп’янськ Куп’янський центр дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської 

міської ради Харківської області 

Народний 

сценічний 

танець 

13-18 

років 

 

 

 

Хореографічний 

колектив 

 «Жар Птиця» 

«Дочки гір» 

(«Дочери гор») 

 

Гутник Ірина 

Віталіївна 

 



2 м. Люботин Люботинський міський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради 

Харківської області 

 

Народний 

сценічний 

танець 

13-18 

років 

 

 

Ансамбль 

естрадного і 

сучасного танцю 

«Ай-білів» 

«Древо моя 

сила» 

 

 

Іщенко Ольга 

Володимирівна 

3 Чугуївський Коробочкинський навчально-

виховний комплекс Чкалівської 

селищної ради Чугуївського 

району Харківської області 

Народний  

сценічний 

танець   

13-18 

років 

Хореографічний 

колектив 

«Естрадний балет 

ЮСАЛІЯ»» 

 «Плескач» Кузнєцова 

Ірина 

Леонідівна 

 

4 м. Чугуїв Чугуївська загальноосвітня школа 

І-ІІІ  ступенів №2 Чугуївської 

міської ради 

Народний 

сценічний 

танець 

 

13-18 

років 

 

Хореографічний 

колектив «Ровесник» 

«Коло» 

 

 

Мєхєєва Анна 

Леонідівна 

 

 

5 Богодухівський  р-н Комунальний заклад 

«Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості Богодухівської 

районної ради Харківської області 

Народний 

сценічний 

танець 

 

13-18 

років 

 

 

Танцювальний 

колектив «Радість».  

 

 «Дівочий 

козачок» 

Васильєва 

Ольга 

Михайлівна 

 

 

 

6 м. Чугуїв Чугуївський навчально-виховний 

комплекс , загально - освітня 

школа I-III ступенів – гімназія №5 

Чугуївської міської ради  

Харківської області 

Народний 

сценічний 

танець 

 

13-18 

років 

 

 

Зразковий художній 

хореографічний 

колектив 

«Капельки» 

«Кумасі» 

 

Бабенко 

Наталія 

Іванівна , 

Колісник 

Євгенія 

Сергїївна 

7 м. Харків, 

Київський р-н 

Комунальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості №3 

Харківської міської ради» 

Народний 

сценічний 

танець 

 

13-18 

років 

 

 

Ансамбль народного 

танцю "Сяйво"  

«Чарівне коло» 

 

 

Машинець Лiна 

Юрiївна 



Номінація «Сучасний сценічний танець», вікова категорія 7-12 років 

 

 

1 

Дергачівський Дергачівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської 

районної ради Харківської області 

Сучасний 

сценічний 

танець 

 

7-12 років 

 

 

7-12 років 

Хореографічний 

колектив «Барвінок» 

 «Дитячі сни» 

 

 

"Golden Lion" 

Зузяк Ольга 

Василівна  

 

 

2 

Золочівський Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Золочівської 

районної ради Харківської області 

Сучасний 

сценічний 

танець 

 

7-12 років 

 

 

 

Хореографічний 

колектив «Юність» 

«На палубі 

матроси» 

 

 

 

Лавріненко 

Любов 

Василівна 

 

 

3 

Балаклійський Балаклійський Центр дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської 

районної ради Харківської області 

Сучасний 

сценічний 

танець 

 

7-12 років 

 

 

  

Хореографічний 

колектив «Бассданс» 

«Новости» 

 

 

 

Подопригора 

Василіса 

Борисівна 

 

 

4 

м. Первомайський Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області 

Сучасний 

сценічний 

танець 

 

7-12 років Студія сучасного 

танцю «Dream team»  

«Ізгой» Шматченко 

Ірина 

Олександрівна 

 

 

5 

м. Люботин Люботинський міський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради 

Харківської області 

 

Сучасний 

сценічний 

танець 

 

7-12 років 

 

 

 

Ансамбль 

естрадного і 

сучасного танцю 

«Ай-білів» 

"Парад зірок". 

 

 

 

Іщенко Ольга 

Володимирівна 

 

 

6 

Чугуївський Комунальний навчальний заклад 

«Центр позашкільної освіти» 

Малинівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської 

області 

Сучасний 

сценічний 

танець 

7-12  

років 

 

Хореографічний 

колектив «Імпульс» 

«Нью-Йорк» 

 

 

Пузікова Олена 

Вікторівна 

 



 

 

7 

Борівський р-н Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської області 

Сучасний 

сценічний 

танець 

13-18 

років 

Колектив «Extreme 

Bboys Crew» 

«Ми команда» Зібров 

Олександр 

Валентинович 

8 

 

8 

Богодухівський  р-н Комунальний заклад 

«Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості Богодухівської 

районної ради Харківської області 

«Сучасний 

сценічний 

танець» 

 

7-12 років 

 

 

Танцювальний 

колектив 

«Дзвіночок» 

«Прогулянка 

серед 

хмаринок» 

 

Курко-Дерябіна 

Алла 

Володимирівна 

 

 

 

9 

Барвінківський 

р-н 

Барвінківський Будинок творчості 

дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області 

«Сучасний 

сценічний 

танець» 

 

7-12 років 

 

 

 

Хореографічний 

колектив естрадного 

танцю «Фієрія» 

«Весела 

перерва» 

 

Буйницька 

Оксана 

Анатоліївна 

 

9 

10 

м. Чугуїв Чугуївський навчально-виховний 

комплекс , загально - освітня 

школа I-III ступенів – гімназія №5 

Чугуївської міської ради 

Харківської області 

«Сучасний 

сценічний 

танець» 

 

7-12 років 

 

 

Зразковий художній 

хореографічний 

колектив 

«Капельки 

«Гості з 

Антарктиди» 

Бабенко 

Наталія 

Іванівна , 

Колісник 

Євгенія 

Сергїївна 

 

 

11 

Харківський р-н  Роганська гімназія Роганської 

селищної ради Харківського 

району Харківської області  

«Сучасний 

сценічний 

танець» 

 

7-12 років Танцювальний 

колектив «Фаворит» 

«Магія світла» Лубенець Юлія 

Петрівна  

Номінація «Сучасний сценічний танець», вікова категорія 13-18 років 



1 Сахновщинський Сахновщинський будинок дитячої 

та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області   

 

Сучасний 

сценічний 

танець 

 

 

13-18 

років 

Сучасний танець в 

стилі street danse   

Ансамбль 

танцю «Кіара» 

Маковська 

Алла Віталіївна  

 

2 Балаклійський Балаклійський Центр дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської 

районної ради Харківської області 

Сучасний 

сценічний 

танець 

 

 

13-18 

років  

Хореографічний 

колектив «Бассданс» 

«Лови момент» 

 

 

Подопригора 

Василіса 

Борисівна 

 

3 м. Люботин Люботинський міський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради 

Харківської області 

 

Сучасний 

сценічний 

танець 

 

13-18 

років 

 

 

 

Ансамбль 

естрадного і 

сучасного танцю 

«Ай-білів» 

"Вірю в тебе" 

 

 

 

Іщенко Ольга 

Володимирівна 

 

4 Чугуївський Комунальний навчальний заклад 

«Центр позашкільної освіти» 

Малинівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської 

області 

Сучасний 

сценічний 

танець 

13-18 

років 

Хореографічний 

колектив «Імпульс» 

 «Дівка по саду 

гуляла» 

 

 

Пузікова Олена 

Вікторівна 

 

5 Борівський р-н Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської області 

Сучасний 

сценічний 

танець 

13-18 

років 

Колектив «Extreme 

Bboys Crew» 

«Ми команда» Зібров 

Олександр 

Валентинович 

6 Валківський р-н Комунальний заклад «Валківський 

районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської 

районної ради Харківської області 

«Сучасний 

сценічний 

танець» 

13-18 

років 

Танцювальний 

колектив «Фієста» 

«Човен» Ніколенко 

Олена 

Михайлівна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Богодухівський  р-н Комунальний заклад 

«Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості Богодухівської 

районної ради Харківської області 

«Сучасний 

сценічний 

танець» 

 

13-18 

років 

Танцювальний 

колектив 

«Дзвіночок» 

 «Русалоньки» Курко-Дерябіна 

Алла 

Володимирівна 

 

8 м. Чугуїв Чугуївський навчально-виховний 

комплекс , загально - освітня 

школа I-III ступенів – гімназія №5 

Чугуївської міської ради 

Харківської області 

«Сучасний 

сценічний 

танець» 

 

13-18 

років 

Зразковий художній 

хореографічний 

колектив 

«Капельки 

«Соціальна 

залежність» 

 

Бабенко 

Наталія 

Іванівна , 

Колісник 

Євгенія 

Сергїївна 

 

9 Харківський р-н 

м. Південне  

Районний центр дитячої та 

юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської області 

«Сучасний 

сценічний 

танець» 

 

13-18 

років 

Хореографічний 

гурток «Діамант» 

«Заробітчанки» Зеленська Ірина 

Вікторівна 

 

10 Харківський р-н 

м. Південне  

Районний центр дитячої та 

юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської області 

«Сучасний 

сценічний 

танець» 

 

13-18 

років 

Хореографічний 

гурток 

«Lat’s dance» 

«Не здавайся» Безмала Віра 

Олегівна 

 



 

 


