
ПРОТОКОЛ

14.05.2021 м. Слов’янськ № 15

Засідання журі обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 
«Дерзайте, ви талановиті» дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

Голова журі: 
Валентина Орєхова

Заступник голови журі: 
Г анна Шандура-Шаніна

завідувач відділу художньої творчості 
Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості.

керівник художній Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості.

Члени журі: 
Тетяна Хіміон

Олена Карпенко

керівник «Зразкового художнього
колективу» хореографічної студії «Фо 
степ» Донецького обласного палацу 
дитячої та юнацької творчості;

заступник директора з навчально- 
виховної роботи Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості;

Геннадій Петренко керівник «Народного художнього 
колективу» вокальної студії 
«НеагіЬеаІ» Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької творчості;

Галина Бондаренко керівник гуртка «Літературна
творчість» Донецького обласного
палацу дитячої та юнацької творчості;

Оксана Сушко керівник гуртка «Українська мова» 
Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості;

Тетяна Шульга керівник театральної студії «Джем» 
Центру дитячої та юнацької творчості 
відділу освіти Добропільської міської



ради (за згодою).

Порядок денний:
1. Визначення переможців, підбиття підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 
конкурсу-огляду дитячої художньої творчості «Дерзайте, ви талановиті» дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі -  Конкурс).

СЛУХАЛИ:
1. Валентину Орєхову, голову журі, яка зазначила, що, згідно із заявками, 

було проведено Конкурс, в якому взяли участь 207 вихованців, з них хлопчиків 
-  53 та дівчат -  154, з міст Авдіївки, Вугледару, Селидового, Старомлинівки, 
Білозерського, Дружківки, Лиману, Мирнограду, Волноваського району, 
Олександрівської селищної ради. Також участь взяли вихованці спеціальних, 
загальноосвітніх закладів, що знаходяться в управлінні обласної ради.

2. Олену Карпенко, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 
номінаціях «Вокал» та «Інструментальне виконавство» наступним чином:

у номінації: «Вокал»
Солісти-вокалісти

І вікова категорія
I місце:
Катерина Тарасенко, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 13 Білозерської міської ради, керівник Арсьонова І.М.

II вікова категорія
І місце:
Дар’я Яворська, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Павлова Т.В.

III вікова категорія
І місце:
Діана Дейнега, гурток «Вокальне мистецтво», Будинок творчості дітей та 

юнацтва Мирноградської міської ради, керівник Бояр Н.Ю.

Тріо
І вікова категорія
III місце:
Вокальний колектив «Домісолька», Маріупольський навчально- 

реабілітаційний центр «Сонечко», керівник Красозова Н.В.



з

III вікова категорія
II місце:
Світлана Корнієнко-Хомченко, «Народний художній колектив» вокальний 

ансамбль «Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 
міської ради, керівник Гонтаренко М.В.

Вокальні ансамблі
І-ІІІ вікова категорія
III місце:
Ансамбль «Серпантин», Костянтинівська спеціальна школа № 32

Донецької обласної ради, керівник Бусарова Л.І.

III вікова категорія
I місце:
Вокальний ансамбль «Мажор», Слов’янська спеціальна школа № 23 

Донецької обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф.
II місце:
Уляна Сиволобова та Світлана Корнієнко-Хомченко, «Народний художній 

колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької 
творчості Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В.

III місце:
Уляна Сиволобова, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 
керівник Гонтаренко М.В.

у номінації: «Інструментальне виконавство» 
Солісти-інструменталісти

I вікова категорія
II місце:
Анастасія Зоненко, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Білозерської міської ради, керівники Пруднікова А.О., Лінкін І.-М.М.

II вікова категорія
І місце:
Дмитро Горбунов, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

с. Новопетриківка Волноваського району, керівник Городнича С.А.;
Євген Кокін, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської 

міської ради, керівник Зозуля О.І.



II місце:
Іван Давиденко, Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Вугледарської міської ради, керівник Зі кур Л.В.;
Дарина Зоненко, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Білозерської міської ради, керівники ГТруднікова А.О., Лінкін І.-М.М.

III вікова категорія
I місце:
Анжеліка Пивоварова, інструментальний гурток «Гітара», заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Піддубне Волноваського району, керівник 
Челгій С.Г.

Ансамблі
І-ІІ вікова категорія
III місце:
Ансамбль «Дивограй», Костянтинівська спеціальна школа № 32 Донецької 

обласної ради, керівник Бусарова Л.І.

3. Ганну Шандуру-Шаніну, заступника голови журі, яка запропонувала 
визначити переможців у номінаціях «Хореографія» та «Циркове мистецтво» 
наступним чином:

у номінації: «Хореографія»
Солісти

II вікова категорія
III місце:
Анастасія Керносенко, хореографічний гурток «Надія», Парасковіївська 

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

Дуети
II вікова категорія
I місце:
Анастасія Головльова, «Народний художній колектив» ансамбль сучасного 

танцю «Карамель», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 
ради, керівник Сімагіна Є.В.

II місце:
Ангеліна Гринько, гурток «Спортивний бальний танець», Будинок 

творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради, керівник 
Русалим О.А.

III місце:



Вікторія Рабійчук, хореографічний колектив «Іскорки», Центр творчості 
дітей та юнацтва м. Селидове, керівник Бутікова С.І.

Тріо
І вікова категорія
III місце:
Ольга Трунова, Євген Трунов, Марія Трунова, філія Дмитро-Дар'ївський 

навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І ступенів — 
дитячий садок» опорного закладу Олександрівський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Воронова К.В.

Колективи
І вікова категорія
I місце:
Хореографічний колектив «Радість», Маріупольський навчально- 

реабілітаційний центр «Сонечко», керівник Михайлова С.С.
III місце:
Танцювальний колектив «Веселий каблучок», Парасковіївська спеціальна 

школа № 40 Донецької обласної ради, керівник Міндзяк М.В.;
Танцювальний колектив «Шоколад» (молодша група), Слов’янська 

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

І-ІІ вікова категорія
II місце:
Танцювальний колектив «Шоколад» (середня група), Слов’янська 

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

І-ІІІ вікова категорія
I місце:
Танцювальний колектив «Віночок», Костянтинівська спеціальна школа 

№ 32 Донецької обласної ради, керівник Гришко М.І.

II вікова категорія
II місце:
Танцювальний колектив «Сузір’я», Санаторно-оздоровчий центр 

соціальної реабілітації «Смарагдове місто», керівник Струц О.В.
III місце:
Хореографічний колектив «Волошки», Миколаївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник



Сурікова О.А.
III вікова категорія
III місце:
Хореографічний колектив «Мальви», Миколаївська спеціальна 

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

у номінації: «Циркове мистецтво»
I вікова категорія
II місце:
Анастасія Храмова, Вугледарський навчально-виховний комплекс 

«Політехнічний ліцей — загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Вугледарської 
міської ради, керівник Кобець О.О.

4. Галину Бондаренко, члена журі, яка запропонувала визначити 
переможців у номінації «Читці-декламатори» наступним чином:

у номінації: «Читці-декламатори»
І вікова категорія
I місце:
Аліна Наріжна, Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Лиманської міської ради, керівник Тиха С.В.
II місце:
Микола Пінчук, гурток «Школа юного ведучого», Парасковіївська 

спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, керівник Пухальська Л.О.
III місце:
Кіра Титаренко, філія Дмитро-Дар'ївський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти І ступенів — дитячий садок» опорного 
закладу Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Олександрівської селищної ради, керівник Поставнича 1.1.

II вікова категорія
I місце:
Діана Єрашова, Ярівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради, керівник Руденко Л.В.;
Іван Новіков, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Волноваської районної ради, керівник Зінченко О.К.
II місце:
Марина Дулінець, Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 

Авдіївської міської ради, керівник Кльова Л.К.;



Катерина Хочкова, Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 
Авдіївської міської ради, керівник Кумачова О.О.

III місце:
Іван Шаповалов, Вугледарський навчально-виховний комплекс «Мрія» 

Вугледарської міської ради, керівник Соловйова 0 .0 .

III вікова категорія
II місце:
Павло Горбунов, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

с. Новопетриківка Волноваського району, керівник Хвостова К.І.
III місце:
Олена Гришина, Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської 

міської ради, керівник Кучко 0 .0 .

5. Тетяну Шульгу, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 
номінації «Театральне мистецтво» наступним чином:

у номінації: «Театральне мистецтво»
І вікова категорія
I місце:
Дмитро Махлаєв, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 
Афонічева А.Л.

II вікова категорія
II місце:
Дарія Мукосєєва, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 
Афонічева А.Л.

III вікова категорія
III місце:
Максим Тарський, Селидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

Селидівської міської ради, керівник Срьоменко О.Г.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Валентина Орєхова - - - -

2 + Ганна Шандура- - - - -



Шаніна

3 + Тетяна Хіміон - - - -

4 + Олена Карпенко - - - -

5 + Геннадій Петренко - - - -

6 + Галина Бондаренко - - - -

7 + Оксана Сушко - - - -

8 + Тетяна Шульга - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможців Конкурсу.

Голова журі: Валентина Орєхова

Заступник голови журі: Г ш 0г Ганна Шандура-Шаніна




