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Переможці  І туру 

 обласного відкритого фестивалю дитячої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» 

Номінація  «Вокальне мистецтво» 

 

НАПРЯМ «Сольний вокал» 

Вікова категорія: 7-10 років 

  
1.  Дар’я ХРЕБТОВА, «Я выбираю свет». Районний центр дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, м. Південне. 

 

2. Єлизавета АФАНАСЬЄВА, «Україночка». Борівський будинок дитячої та юнацької творчості Борівської районної 

ради Харківської області. 

  

3. Владіслав КОВИЖЕНКО, «Три поради». Окружний опорний заклад "Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст 

№1 Борівської районної ради Харківської області ім.Героя Радянського Союзу В.С.Колісника". 

 

4. Марія ПРОЛАГАЄВА, «А мне бы петь и танцевать». Комунальна установа «Вовчанський будинок дитячої та 

юнацької творчості Вовчанської районної ради Харківської області». 

 

5. Аліна СЕМИГУК, «Над городом». Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості №3, Харківської 

міської ради».  

  

6. Надія КУЗЬМИЧ, вокальний гурток «Домісолька», «Мрія». Дергачівський Будинок дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської області на базі Комунального закладу  «Козачолопанський ліцей» 

Дергачівської районної ради Харківської області. 

 

7. Елла КОКОВІХІНА, «Мамочка моя». Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» Роганської 

селищної ради Харківського району Харківської області. 



 

2 
 

  

 

8. Катерина ГЛЯНЬ, «Я маленька Україночка». Комунальний заклад "Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 

творчості" Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області. 

 

9. Єва КИРИЧЕКО, «Весёлые зонтики». Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області 

 

10. Вероніка МИКОЛЕНКО, «Риба-сонце». Красноградський районний центр дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської області. 

 

Вікова категорія: 11-13 років 

 

1. Ангеліна БАБІЧ, «Пісня про Україну». Комунальний заклад "Близнюківський ліцей Близнюківської 

районної ради Харківської області" 
  

2. Вікторія ДЕНИСЮК,  «Почни з себе». Близнюківський Будинок дитячої та юнацької творчості Близнюківської 

районної державної адміністрації Харківської області. 

 
3. Дар’я ПРИХНЕНКО, «Намалюй». Борівський будинок дитячої та юнацької творчості Борівської районної ради 

Харківської області. 

  

4. Олеся ГАЛІЄВА, кавер на пісню групи «KAZKA». Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради 

Харківської області 

 

5. Аліна ПІГАРЄВА, «Зможу я», колектив естрадної пісні «М-Стиль». Ізюмський центр дитячої та юнацької творчості  

Ізюмської міської  ради Харківської області. 
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6. Ілона ІЛЬЧИШИНА, «На городі чорна редька» (українська народна пісня).      

  

7. Діана ІСАЄНКО, «Rise Like a Phoenix», вокальна студія «Обрій». Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості №3, Харківської міської ради». 

 

8. Маргарита СЕМЕНОВА, «Повір у себе». Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради» 

 

9. Анна ВОРОШИЛОВА, « Кришталеві роси». Лозівський будинок дитячої та юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області, м. Лозова. 

 

10. Кристина ЩЕРБАК,  вокально-естрадний колектив «Дитячий час», композиція «Наука». Балаклійський Центр 

дитячої та юнацької творчості Балаклійської районної ради Харківської області. 

 

11. Анастасія КУЗНЕЦОВА, «You Raise me up».  Золочівськоий будинок дитячої та юнацької творчості Золочівської 

районної ради Харківської області. 

 

12. Олександра АНДРЕЙЧЕНКО,  «The Big Bang». Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської 

міської ради Харківської області. 

 

13. Мирослава РЕЗНІЧЕНКО, «Моя мамо». Красноградський районний центр дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської області. 

 

Вікова категорія:14-18 років   

 

1. Вікторія ЧЕРЕПАНЯ, «Лелеки». Районний центр дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, м. Південне. 
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2. Тетяна ТУЛИГОЛОВЕЦЬ,  «Проліски». Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради Харківської 

області. 

 

3. Марія ІЛЬЇНА, колектив естрадної пісні «М-Стиль», «Ми діти землі». Ізюмський центр дитячої та юнацької творчості  

Ізюмської міської  ради Харківської області. 

  

3. Софія ІВАНЧУК, «Синя пісня». Золочівський будинок дитячої та юнацької творчості Золочівської районної ради 

Харківської області. 

 

4. Аліна ДЮКОВА, «Мамин оберіг». Коробочкинський навчально-виховний комплекс Чкаловської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області 

  

5. Софія КУНЄЦОВА,  «Хто як не ти?». Коробочкинський навчально-виховний комплекс Чкаловської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області. 

  

6. Ірина МЯЧ,  «Liquid Lunch». Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської 

області. 

  

7. Катерина РОМАНЧА, «Hello». Красноградський районний центр дитячої та юнацької творчості Красноградської 

районної ради Харківської області. 

 

НАПРЯМ « Ансамблевий вокал» 

Вікова категорія: 7-10 років 

 
1. Вокальний колектив «Чарівні перлинки», «Тик-так ходики». Борівський будинок дитячої та юнацької творчості 

районної ради Харківської області. 
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2. Ансамбль “Пульс», "Бо щастя-це...". Вовчанський ліцей № 2 Вовчанської районної ради Харківської області. 

 

3. Вокальний ансамбль «Океан посмішок», «Африка». Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Роганської селищної ради Харківського района Харківської області 

4. Дует: Уляна Ващенко, Злата Гарбуз, «Мурлика». Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської 

міської ради Харківської області. 

 

Вікова категорія: 11-13 років   

 

1. Дует: Поліна СМІРНОВА, Діана ШИШОВА,  вокальний колектив «Світ дитячих мрій», «Бери своє». Районний центр 

дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради Харківської області, м. Південне.  

 

2 . Ангеліна ПЛАХОТЯ, Діана ПЛАХОТЯ,  дует «Мультикейс», «Соловейко». Чугуївський районний Центр дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області. 
 

3. Вокальний колектив «Унісон», "Музика звучить". Лозівський будинок дитячої та юнацької творчості Харківської 

області,  м. Лозова. 
 

4. Театр пісні  «Фламінго», «Ой, гоп, гопака…». Чугуївський районний Центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської 

районної ради харківської області. 

 

 

Вікова категорія: 14-18 років   

 

1. Дует «Twin girl»: Дар’я ГІРЮШТА, Катерина СЕМЕНЕНКО, фольклорна пісня «Долиною». Чугуївський районний 

Центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області. 
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2. Вокальний гурт «Джерельце», «Весна». Зачепилівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості, 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

  

3. Тріо «Фантазія», «Вільний птах». Шевченківський Будинок дитячої та юнацької творчості Шевченківської районної 

ради Харківської області 

 

4. Вокальний ансамбль «Калинонька», «Хорошие девчата». Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості 

Чугуївської міської ради Харківської області. 

 

НАПРЯМ «Хорове мистецтво» 

 

1. Хоровий колектив «Акварель», «Отмените войну». Борівський будинок дитячої та юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської області. 
 


