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Засідання журі обласного конкурсу-огляду художньої творчості дітей з 
інвалідністю «Повір у себе»

Голова журі: Павло Геннадійович Гордієнко -  завідувач відділу масових 
заходів та організації дозвілля Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості.
Заступник голови журі: Ганна Миколаївна Шандура -  керівник художній 
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Члени журі: Марк Анатолійович Ахмедов -  керівник гуртка Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Костянтин Миколайович 
Приньов -  методист Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості, Геннадій Миколайович Петренко -  керівник «Народного 
художнього колективу» вокальної студії «НЕАКТВЕАТ», Світлана 
Олександрівна Фоміна -  директор державної реабілітаційної установи «Центр 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас».

Порядок денний:

Визначення переможців, підведення підсумків та оприлюднення 
результатів відповідно списків та протоколів оцінювання журі обласного 
конкурсу-огляду художньої творчості дітей з інвалідністю «Повір у себе» (далі 
-  Конкурс).

СЛУХАЛИ:
1. Гордієнко П.Г., голову журі, який зазначив, що, згідно заявок, було 

проведено обласний етап Конкурсу, в якому прийняли участь 180 вихованців, з 
них хлопчиків -  62 та дівчат -  118, з міст Лиману, Маріуполя, Торецька, 
Дружківки, Костянтинівки, Краматорська, Добропілля, Білозерського, 
Новогродівки, Українська, Гірника, Селидового, Сіверська та Мангушського, 
Волноваського районів. Також участь брали вихованці Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької творчості, Олександрівської та Черкаської 
селищної ради, закладів освіти інституційного догляду та виховання спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні 
обласної ради.

2. Петренко Г.М., члена журі, який запропонував визначити переможців у 
номінації «Вокал» наступним чином:

у номінації: «Вокал»
Солісти-вокалісти
І вікова категорія
І місце:
Анастасія Гордієнко, Вокальний ансамбль «Асорті», позашкільний



навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 
ради, керівник Слизька О.В.

II місце:
Ярина Попова, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької обласної 

ради, керівник Гладиш Л.Ф.

II вікова категорія
II місце:
Поліна Кучеренко, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької 

обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф.;
Михайло Шаповал, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької 

обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф.

III вікова категорія
III місце:
Вероніка Нікітіна, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької обласної 

ради, керівник Гладиш Л.Ф.

Дует
II вікова категорія
II місце:
Дует «Колорит», Костянтинівська спеціальна школа № 32 Донецької 

обласної ради, керівник Бусарова Л.І.
III місце:
Дует «Вітрила», Костянтинівська спеціальна школа № 32 Донецької 

обласної ради, керівник Бусарова Л.І.

Тріо
II вікова категорія
II місце:
Єлизавета Руднєва, Марина Волкова та Діана Фільчак, Слов’янська 

спеціальна школа № 23 Донецької обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф.
III місце:
Сімейне тріо «Німіч», Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької 

обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф.

Квартет
І вікова категорія
III місце:
Квартет «Нотка», Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької обласної 

ради, керівник Гладиш Л.Ф.

Квінтет
I вікова категорія
II місце:



з

Гурток «Перлинки», Краматорська спеціальна школа № 18 Донецької 
обласної ради, керівники Тимко Н.Ф., Машир Е.Е., Маслаган Ю.О.

Вокальні ансамблі
I-ІІ вікова категорія
III місце:
Молодша група вокального ансамблю «Мажор», Слов’янська спеціальна 

школа № 23 Донецької обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф.

II-ІІІ вікова категорія
II місце:
Вокальний ансамбль «Мажор», Слов’янська спеціальна школа № 23 

Донецької обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф.

3. Гордієнко П.Г., голову журі, який запропонував визначити переможців у 
номінації «Інструментальне виконання» наступним чином:

у номінації: «Інструментальне виконання»
Солісти-інструменталісти
I вікова категорія
III місце:
Ярина Попова, Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Алісова А.О.

II вікова категорія
I місце:
Іван Шальньов, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Євсюкова М.В.
II місце:
Ізабелла Оздоба, Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 

Дружківської міської ради, керівник Савченко Ю.А.
III місце:
Діана Кузьменко, «Народний художній колектив» ансамбль українських 

інструментів «Козаченьки», Центр дитячої та юнацької творчості 
Добропільської міської ради, керівник Єжижанський Е.В.

III вікова категорія
III місце:
Рената Рудь, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької обласної ради, 

керівник Себова О.Ю.

4. Ахмедова М.А., члена журі, який запропонував визначити переможців у 
номінації «Юні читці» наступним чином:

у номінації: «Юні читці»
Солісти
І вікова категорія
І місце:



Поліна Гордєєва, Краматорська загальноосвітня санаторна школа-інтернат
І-ІІ № 10 Донецької обласної ради, керівники Натарова О.М., Іус О.С.;

Артем Григорьєв, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 
Краматорської міської ради, керівник Григорьєва О.О.;

Богдана Бондаренко, гурток «Школа юного ведучого», Парасковіївська 
спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, керівник Пухальська Л.О.

III місце:
Марія Лиса, Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради, керівник Андрела А.І.;
Софія Соколик, Новогродівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів № 9 Новогродівської міської ради, керівник Лесів І.О.

II вікова категорія
I місце:
Дарина Безмогарична, Білозерський освітньо-культурний центр

Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л.
III місце:
Денис Білицький, Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Черкаської селищної ради Слов'янського району, керівник Білицька Н.В.;
Дар’я Лук’ян, Сіверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 1 Сіверської міської ради Бахмутського району, керівник Подоляк Т.С.

III вікова категорія
II місце:
Анастасія Остапова, Білозерський освітньо-культурний центр

Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л.
III місце:
Аріана Ковальова, театр-студія «Маскарад», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Мішарьова Т.А.

5. Шандуру Г.М., заступника голови журі, яка запропонувала визначити 
переможців у номінації «Хореографія» наступним чином:

у номінації: «Хореографія»
Солісти
I вікова категорія
II місце:
Віра Пірогова, народний ансамбль хореографічних мініатюр «Вітерець», 

комунальний заклад «Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької 
творчості», керівник Тихонова К.А.;

Вікторія Звєрєва, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 
Краматорської міської ради, керівник Васильченко Л.О.

III вікова категорія
І місце:



Катерина Малихіна, Центр дитячої та юнацької творчості Костянтинівської 
міської ради, керівник Зубенко І.М.

Дует
II вікова категорія
I місце:
Арсеній Ліповий та Ольга Демченко, «Народний художній колектив» 

ансамбль сучасного танцю «Браво», позашкільний навчальний заклад Центр 
дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 
Петрова Т.В.

III вікова категорія
II місце:
Вероніка Нікітіна та Ярослава Баннікова, Слов’янська спеціальна школа 

№ 23 Донецької обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф.

Хореографічні ансамблі
І вікова категорія
I місце:
Хореографічний колектив «Волошки», Миколаївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник 
Сурікова О. А.;

Театр жестової пісні і танцю «Феєрія», Маріупольська спеціальна школа 
№ 21 Донецької обласної ради, керівники Казоріна Л.О., Ліхуша Ю.С.

II вікова категорія
II місце:
Танцювальний колектив «Грація», Новожеланівська спеціальна школа 

№ 39 Донецької обласної ради, керівник Клименко Н.М.

ІІ-ІІІ вікова категорія
II місце:
Колектив «Дивограй», Новгородська спеціальна школа № 38 Донецької 

обласної ради, керівник Ульянцева Н.І.

III вікова категорія
III місце:
Хореографічний колектив «Мальви», Миколаївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник 
Сурікова О.А.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Гордієнко П.Г. - - - -



2 + Шандура Г.М. - - - -

3 + Ахмедов М.А. - - - -

4 + Приньов К.М. - - - -

5 + Петренко Г.М. - - - -

6 + Фоміна С.О. - - - -

За результатами голосування, пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:




