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ПРОТОКОЛ .ЗАСІДАННІ
Обласного конкурсу-огляду дитячої х^/до'лфіої творчості 

«Дерзайте, ви талановиті» 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

від 24 квітня 2018 р.
Голова журі:

Шнурко О.М. -  завідувач відділу художньої творчості Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Заступник голови журі:
Гордієнко П.П. -  завідувач відділу масових заходів та організації дозвілля 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Члени журі:

Довгаль О.С. -  методист Донецького обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості;

Ахмедов М.А. -  керівник гуртка Донецького обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості;

ІІІандура Г.М. -  керівник художній Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості;

Петренко Г.М. — керівник «Народного художнього колективу» вокальної 
студії «HEARTBEAT»,

зазначили, що згідно заявок, було проведено Обласний конкурс-огляд 
дитячої художньої творчості «Дерзайте, ви талановиті» дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у якому прийняли участь 293 дитини, з 
них хлопчиків -  77, дівчат -  216 з міст Білозерська, Краматорська, Слов’янська, 
Дружківки, Костянтинівки, Добропілля, Авдіївки, Мирнограду, Лиману, 
Бахмута, Торецька, Українська, Селидового, Маріуполя, Слов’янського, 
Олександрівського, Покровського районів, також були представлені вихованці 
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Донецького 
Палацу молоді «Юність», Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи- 
інтернату № 7 Донецької обласної ради, Слов'янської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату №41 Донецької обласної ради, 
Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату № 2 Донецької обласної 
ради, Слов'янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 23 
Донецької обласної ради, ГІарасковіївської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату № 40 Донецької обласної ради, Костянтинівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату № 32 Донецької обласної ради,
Новгородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38 Донецької 
обласної ради, Новожеланівської спеціальної загальноосвітньої школи- 
інтернату № 39 Донецької обласної ради.
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За підсумками роботи журі визначило лауреатів, вирішило нагородити їх 
грамотами та цінними подарунками, враховуючи тільки кращій результат 
дитини:

у номінації «Вокал» (Солісти-вокалівсгн)
(І вікова категорія)

I місце
Панасенко Антон, заклад загальної середньої освіти № 5 військово- 

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Герцик Л.Ф.
II місце
Бутрим Олена, Новожеланівська спеціальна загальноосвітня школа- 

інтернат № 39 Донецької обласної ради, керівник Клименко Н.М.
III місце
Дулінець Марина, загальноосвітня школа № 1 Авдіївської міської ради, 

керівник Хоршева С.М.
(II вікова категорія)

I місце
Дейнега Діана, загальноосвітня школа № 10 Мирноградської міської ради, 

керівник Гапоненко О.Є.
II місце
Мельніченко Вікторія, загальноосвітня школа № 33 Маріупольської 

міської ради, керівник Ситнікова Г.А.;
Стремоухова Софія, Билбасівська загальноосвітня школа Слов’янського 

району, керівник Скорик М.С.
III місце
Литвин Микита, загальноосвітня школа-інтернат № 1, Слов’янської 

міської ради, керівник Ткачова Є.В.
(III вікова категорія)

І місце
Потапенкова Крістіна, Центр дитячої та юнацької творчості військово- 

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Мелашенко О.Г.
III місце
Рудова Ольга, загальноосвітня школа № 7 - дошкільний навчальний 

заклад Добропільської міської ради, керівник Долженко Ю.О.;
у номінації «Вокал» (Дуети)

(II вікова категорія)
I місце
Головченко Валерія, Хохлова Юлія, загальноосвітня школа № 31 

Маріупольської міської ради, керівник Ситнікова Г.А.
II місце

*

Кузьменко Дар’я, Головкова Ілона, дитячий будинок змішаного типу 
«Центр опіки» для дітей дошкільного і шкільного віку Маріупольської міської 
ради, керівники Кучеренко Г.А., Орловська О.В.

у номінації «Вокал» (Тріо)



III місце
Поспелова Катерина та ансамбль «Смерека», Парасковіївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 40 Донецької обласної ради, керівник 
Орлова О.Б.

у номінації «Вокал» (Квінтет)
(II вікова категорія)

III місце
Бутрим Любов, Лобанова Інна, Коваленко Дар’я та вокальний колектив 

«Зіроньки», Новожеланівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 39 
Донецької обласної ради, керівник Клименко ІІ.М.

у номінації «Вокал» (Вокальні колективи)
(II вікова категорія)

I місце
Вавілов Ярослав, Антошкіна Юлія, Мішута Лариса, Шипілова Анастасія, 

Антошкіна Владислава та вокальний ансамбль «Серпантин», Костянтинівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 32 Донецької обласної ради, 
керівник Бусарова Л.І.

II місце
Вокальний ансамбль «Колорит», Донецький Палац молоді «Юність», 

керівник Бусарова Л.І.
III місце
Вокальний гурток «Дитинство», Маріупольська загальноосвітня школа- 

інтернат № 2 Донецької обласної ради, керівник Шемплінер О.В.
у номінації «Хореографія» (Індивідуальні учасники)

(І вікова категорія)
I місце
Головльова Анастасія, Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Сімагіна Н.В.
II місце
Щербина Максиміліан та хореографічний колектив, Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Сушко М.В.
III місце
Леончиков Олексій та хореографічний колектив, Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Йова H.A.
(II вікова категорія)

I місце
Бєлікова Анастасія та хореографічний колектив, Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Беззуба Н.Ю.
II місце
Погорелова Анастасія, Лівобережний районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості Маріупольської міської ради, керівник Ротару Л.І.
у номінації «Хореографія» (Дуети)

(II вікова категорія)
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І місце
Бутрим Олена, Токар Йосип та танцювальний колектив «Вітерець», 

Ііовожеланівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 39 Донецької 
обласної ради, керівник Клименко Н.М.

III місце
Рабійчук Вікторія, Тиригіна Влада, загальноосвітня школа № 1

Селидівської міської ради, керівник Бровко В.А.
(II вікова категорія)

І місце
Отечко Владислав, Васильєва Анна, загальноосвітня школа № 10

Краматорської міської ради, керівник Протиняк А.М.
III місце
Шаповалюк Вікторія, Суханова Анна та хореографічний колектив, Центр 

позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник Жалніна І.В.
у номінації «Хореографія» (Колективи)

(II вікова категорія)
I місце
Чорноіванова Ірина та хореографічний колектив «Надія», Парасковіївська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 40 Донецької обласної ради, 
керівник Міндзяк М.В.

II місце
Хореографічний гурток «Кутерьма», Маріупольська загальноосвітня 

школа-інтернат № 2 Донецької обласної ради, керівник Ледовський М.В.;
Височин Віталій, Височин Валентин та хореографічний колектив 

«Мальви», Парасковіївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 40 
Донецької обласної ради, керівник Букій С.С.

III місце
Бондаренко Андрій, Трофімова Каріна, Северин Ярослав, Корабльова 

Поліна, Циплакова Марія та колектив народного танцю «Барвінок», 
загальноосвітня школа-інтернат № 1, Слов’янської міської ради, керівник 
Ткачова О.В.;

Король Сніжана, Гаврилюк Карина та хореографічний колектив 
«Веселка», Новгородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 38 
Донецької обласної ради, керівник Ульянцева Н.І.

у номінації «Хореографія» (Колективи)
(III вікова категорія)

І місце
Танцювальний колектив «Веселка», санаторно-оздоровчий центр 

соціальної реабілітації «Смарагдове місто», керівник Іїрошакова О.В.
у номінації «Хореографія» (Вокально-хореоі рафічна композиція)

(І - III вікова категорія)
III місце

(І вікова категорія)
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Косарева Єлизавета, Васюра Сніжана, Олейнікова Марія, Харламова 
Олександра, Трубко Дар’я та вокально-хореографічний колектив «Зоряне 
сяйво», дитячий будинок змішаного типу «Центр опіки» для дітей дошкільного 
і шкільного віку Маріупольської міської ради, керівники Кучеренко Г.А., 
Орловська О.В.

(III вікова категорія)
II місце
Матросова Тетяна, Муфті Крістіна, Косарева Анна- Марія, Гребенюк 

Вероніка, Дюміна Галина, Федорченко Дарина, ГІікалова Вікторія та вокально- 
хореографічний колектив «Зоряне сяйво», дитячий будинок змішаного типу 
«Центр опіки» для дітей дошкільного і шкільного віку Маріупольської міської 
ради, керівники Кучеренко Г.А., Орловська О.В.

III місце
Рибак Вікторія, Дюміна Олена, Косарева Ганна, Єрмакова Юлія та 

вокально-хореографічний колектив «Зоряне сяйво», дитячий будинок 
змішаного типу «Центр опіки» для дітей дошкільного і шкільного віку 
Маріупольської міської ради, керівники Кучеренко Г.А., Орловська О.В.

у номінації «Інструментальне виконавство» 
(Солісти-інстру менталісти)

(І вікова категорія)
I місце
Кокін Євген, загальноосвітня школа № 8 Мирноградської міської ради, 

керівник Христенко Л.М.
II місце
Степашко Аліна, загальноосвітня школа № 6 Селидівської міської ради, 

керівник Кожушко Л.А.
(II вікова категорія)

I місце
Синиця Данило, Билбасівська загальноосвітня школа Слов’янського 

району, керівник Демідовець Р.В.

II місце
Наранболд Данило, загальноосвітня школа № 17 Мирноградської міської 

ради, керівник Ніжегородова С.А.
(III вікова категорія)

I місце
Гіренков Андрій, Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

№ 23 Донецької обласної ради, керівник Легавка В.І.
II місце
Безрукова Євгенія, загальноосвітня школа № 9 Мирноградської міської 

ради, керівник Савкін О.П.
у номінації «Інструментальні ансамблі»

(II вікова категорія)
І місце



Інструментальний колектив «Іскорка», Миколаївська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник 
Михайлов В.М.

у номінації «Театральне мистецтво»
(І вікова категорія)

II місце
Богдан Максим, Ніколаєв Дмитро та театр живих ляльок «Калейдоскоп 

казок», Парасковіївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 40 
Донецької обласної ради, керівник Луцик O.A.

у номінації «Циркове мистецтво»
(II вікова категорія)

I місце
Заяц Тетяна, Хоменко Лада, загальноосвітня школа № 10 Бахмутської 

міської ради, керівник Третякова В.І.
II місце

Колектив «Козаки», Торський навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
Лиманської міської ради, керівник Рибіна Л.В.

у номінації «Читці-декламатори» (Індивідуальні учасники)
(І вікова категорія)

I місце
Керносенко Анастасія, Парасковіївська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 40 Донецької обласної ради, керівник Пухальська Л.О.;
Стешенко Михайло, ПІандриголівська загальноосвітня школа

Лиманської міської ради, керівник Сиротенко С.М.
II місце
Хацько Поліна, загальноосвітня школа № 6 Селидівської міської ради, 

керівник Ємець Л.В.
(II вікова категорія)

I місце
Самойленко Олексій, заклад загальної середньої освіти № 8 військово- 

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник ІІІалімова Г.В.
II місце
Сідєльнікова Марія, Центр дитячої та юнацької творчості

Костянтинівської міської ради, керівник Зубенко І.М.
III місце
Карімова Єлизавета, загальноосвітня школа № 23 Маріупольської міської 

ради, керівник Добровольська Л.С.;
Молодіна Діана, загальноосвітня школа № 26 Краматорської міської ради, 

керівники Борисовська О.М., Васильєва К.І. *
(III вікова категорія)

І місце
Мірошниченко Наталія, заклад загальної середньої освіти № 9 військово- 

цивільної адміністрації м. Торецьк , керівник Лінкіна Я.О.
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II місце
Гіренков Андрій, Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

№ 23 Донецької обласної ради, керівник Беляева О.О.
у номінації «Чи гці-декламатори» (Дуети)

(II вікова категорія)
І місце
Остапова Анастасія, Остапова І етяна, Білозерський освітньо-культурний 

центр Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л.

Голова журі ^ — ІІІнурко О.М.

Заступник голови журі  ̂ °РД’ЄНК0 П.Г.

Члени журі Л0ВГаЛЬ ° ' С'

^ х м ед о в  М.А.

Шандура Г.М. 

^ е т р е н к о  Г.М.
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