
ПРОТОКОЛ 

 

01.12.2020     м. Слов’янськ     № 13 

  

Засідання журі обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 

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

піклування 

 

Голова журі: Павло Геннадійович Гордієнко – завідувач відділу масових 

заходів та організації дозвілля Донецького обласного палацу дитячої  

та юнацької творчості. 

Заступник голови журі: Геннадій Миколайович Петренко – керівник 

«Народного художнього колективу» вокальної студії «HEARTBЕАT». 

Члени журі: Марк Анатолійович Ахмедов – керівник гуртка Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Андрій В’ячеславович 

Федічев - методист відділу масових заходів та організації дозвілля Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Ганна Миколаївна Шандура 

– керівник художній Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

Порядок денний: 

 

Визначення переможців, підведення підсумків та оприлюднення результатів 

відповідно списків та протоколів оцінювання журі, обласного конкурсу-огляду 

дитячої художньої творчості «Дерзайте, ви талановиті» дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (далі – Конкурс). 

 

СЛУХАЛИ:  

Гордієнко П.Г., голову журі, який зазначив, що, згідно заявок, було проведено 

обласний етап Конкурсу, в якому прийняли участь 315 вихованців, з них 

хлопчиків – 53 та дівчат – 262, з міст Лиману, Торецька, Часового Яру, 

Дружківки, Костянтинівки, Краматорська, Добропілля, Білозерського, 

Покровська, Українська, Авдіївки, Гірника, Селидового, Сіверська, 

Мирнограду та Мангушського, Слов’янського, Волноваського районів. Також 

участь брали вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості, Олександрівської та Іллінівської селищної ради, закладів освіти 

інституційного догляду та виховання спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні обласної ради. 

Петренко Г.М., члена журі, який запропонував визначити переможців у 

номінації «Вокал» наступним чином: 

у номінації: «Вокал» 

Солісти-вокалісти 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Марина Дулінець, Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 

Авдіївської міської ради, керівник Кльова Л.К.; 
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Валерія Ревенко, Костянтинівська спеціальна школа № 32 Донецької обласної 

ради, керівник Бусарова Л.І. 

ІІ місце: 

Марк Волинець, навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 7 — дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради, 

керівник Брезицька Т.Л.; 

Данило Наранболд, заклад загальної середньої освіти — ліцей «Гармонія» 

Мирноградської міської ради, керівник Костюг Г.К. 

ІІІ місце: 

Юрій Головченко, Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник 

Горбачова Н.П. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Уляна Сіволобова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

ІІ місце: 

Іван Куліков, Добропільський навчально-виховний комплекс «Гімназія — 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Добропільської міської ради, 

керівник Лінник Н.В. 

ІІІ місце: 

Аліна Зіняєва, Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Лиманської 

міської ради, керівник Кайгородова Р.В.; 

Анастасія Ласькова, Сіверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 1 Сіверської міської ради Бахмутського району, керівник Посоха Н.М.; 

Олексій Самойленко, заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 8 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Шалімова Г.В. 

 

Дует 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Дует «Весна», Костянтинівська спеціальна школа № 32 Донецької обласної 

ради, керівник Бусарова Л.І. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Світлана Корнієнко-Хомченко та Інеса Шевченко, позашкільний навчальний 

заклад Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гонтаренко М.В. 

ІІ місце: 

Аліна Зіняєва та Анастасія Клєвєта, Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 Лиманської міської ради, керівник Кайгородова Р.В. 

 

Квінтет 

ІІІ вікова категорія 
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І місце: 

Світлана Корнієнко-Хомченко та Уляна Сіволобова у складі квінтету 

«Народного художнього колективу» вокального ансамблю «Ельдорадо», 

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

 

Вокальні ансамблі 

І-ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ансамбль «Серпантин», Костянтинівська спеціальна школа № 32 Донецької 

обласної ради, керівник Бусарова Л.І. 

 

Шандуру Г.М., члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 

номінації «Хореографія» наступним чином: 

у номінації: «Хореографія» 

Солісти 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Кайдалова, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Дранко Т.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Сальваторе Папассо, комунальний заклад «Авдіївська опорна загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2» Авдіївської міської ради, керівник Сніцар Д.І. 

ІІІ місце: 

Олександра Лощиніна, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Мельнікова В.В. 

 

Дует 

І-ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дмитро Рибас та Максим Рибас, Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№ 4 Авдіївської міської ради, керівник Харитоненко Н.М. 

 

Хореографічні ансамблі 

І вікова категорія 

І місце: 

Хореографічний колектив «Волошки», Миколаївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник 

Сурікова О.А. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Головльова у складі «Народного художнього колективу» ансамблю 
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сучасного танцю «Карамель», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Сімагіна Є.В. 

ІІІ місце: 

Вікторія Шаповалюк у складі ансамблю естрадного танцю «Асорті», Центр 

позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник Жалніна І.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Танцювальний колектив «Сузір'я», Санаторно-оздоровчий центр соціальної 

реабілітації «Смарагдове місто», керівник Струц О.В. 

 

Гордієнко П.Г., члена журі, який запропонував визначити переможців у 

номінаціях «Інструментальне виконавство» та «Оригінальний жанр» наступним 

чином: 

у номінації: «Інструментальне виконавство» 

Солісти-інструменталісти 

І вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Гоппе, комунальний заклад «Билбасівський опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради, керівник 

Ушакова  І.В. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Вероніка Мазікова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Новікова О.А. 

ІІ місце: 

Ілля Корягін, Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Авдіївської 

міської ради, керівник Тупікіна І.В. 

ІІІ місце: 

Дарина Зоненко, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Добропільської міської ради, керівник Лінкін І-М.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Дар'я Кузнецова, комунальний заклад «Билбасівський опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради, керівник 

Алісова  А.О. 

ІІІ місце: 

Єгор Подкопаєв, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 

Добропільської міської ради, керівник Сковородкіна Н.М. 

 

у номінації: «Оригінальний жанр» 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 
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Єгор Подкопаєв, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 

Добропільської міської ради, керівник Сковородкіна Н.М. 

 

Ахмедова М.А., члена журі, який запропонував визначити переможців у 

номінаціях «Читці-декламатори» та «Театральне мистецтво» наступним чином: 

у номінації: «Читці-декламатори» 

Соло 

І вікова категорія 

І місце: 

Софія Котлярова, заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 8 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Шалімова Г.В. 

ІІ місце: 

Юрій Васильєв, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 

Добропільської міської ради, керівник Шмикова І.В. 

ІІІ місце: 

Поліна Захарова, Добропільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 

Добропільської міської ради, керівник Шнуренко В.С.; 

Олександр Зоря, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Волноваської районної ради, керівник Перекрест А.Г.; 

Катерина Тарасенко, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

Добропільської міської ради, керівник Арсьонова І.М.; 

Кіра Титаренко, Філія Дмитро-Дар'ївський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів — дитячий садок» опорного 

закладу Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Олександрівської селищної ради, керівник Поставнича І.І. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Назар Зелік, Філія комунального закладу «Билбасівський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради, керівник 

Ігнатенко О.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Олексій Самойленко, заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 8 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Шалімова Г.В. 

 

Дует 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Остапова та Тетяна Остапова, Білозерський освітньо-культурний 

центр Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л. 

 

у номінації: «Театральне мистецтво» 



Дует
І вікова категорія 
III місце:
Владислав Яворський та Дар'я Яворська, Лиманський міський Центр 
позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Павлова Т.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

•г + Гордієнко П.Г. - - - -

2 + Петренко Г.М. - - - -

3 + Ахмедов М.А. - - - -

4 + Федічев А.В. - - - -

5 + Шандура Г.М. - - - -

За результатами голосування, пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможців Конкурсу.

Голова журі:

Заступник голови журі:

Члени журі:

Павло Гордієнко 

Г еннадій Петренко 

Марк Ахмедов 

Андрій Федічев

Г анна Шандура


