
ПРОТОКОЛ 

 

07.12.2021     м. Слов’янськ     № 21 

  

Засідання журі обласного конкурсу-огляду художньої творчості  

дітей з інвалідністю «Повір у себе» 

 

Голова журі:  

Олена Карпенко заступник директора з навчально-

виховної роботи, керівник вокальної 

студії «Sunshine» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

Заступник голови журі:  

Юлія Харківська керівник художній Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

 

Члени журі:  

Анастасія Киркач керівник хореографічної студії «Фо 

степ», культорганізатор Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості; 

 

Геннадій Петренко керівник «Народного художнього 

колективу» вокальної студії 

«Heartbeat» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

 

Ірина Зубенко керівник гуртка-методист «Зразкового 

художнього колективу» літературно-

творчої студії «Експеримент» Центру 

дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради (за 

згодою); 

 

Алла Афонічева 

 

керівник колективу сценічної 

майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного 

центру Білозерської міської ради (за 

згодою). 
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Порядок денний: 

1. Визначення переможців, підбиття підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 

конкурсу-огляду художньої творчості дітей з інвалідністю «Повір у себе» (далі 

– Конкурс). 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Олену Карпенко, голову журі, яка зазначила, що, згідно із заявками, 

було проведено Конкурс, в якому взяли участь 248 вихованців, з них хлопчиків 

– 70 та дівчат – 178, з міст Білозерського, Вугледару, Гірника, Добропілля, 

Дружківки, Українська, Селидового, Краматорська, Лиману, Мирнограду, 

Мангушської, Волноваської, Олександрівської територіальної громади. Також 

участь взяли вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості та закладів загальної середньої освіти спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області. 

2. Геннадія Петренка, члена журі, який запропонував визначити 

переможців у номінаціях «Вокал» та «Інструментальне виконання» наступним 

чином: 

у номінації: «Вокал» 

Солісти-вокалісти 

І вікова категорія 

І місце: 

Ростислав Лобяк, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької обласної 

ради, керівник Гладиш Л.Ф. 

ІІІ місце: 

Анастасія Маляєва, гурток хорового і сольного співу «Веселковий 

звукоряд», Парасковіївська спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, 

керівник Вороніна Ю.С. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Ріта Шаайя, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 з 

профільним навчанням Краматорської міської ради, керівник Жердєва Л.В. 

ІІ місце: 

Катерина Кузіна, Новгородська спеціальна школа № 38 Донецької 

обласної ради, керівник Ульянцева Н.І.; 

Ангеліна Телюкіна, опорний заклад Олександрівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради, керівник 

Бабіч  Н.С.; 
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Михайло Шаповал, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької 

обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф. 

ІІІ місце: 

Валерія Ревенко, Костянтинівська спеціальна школа № 32 Донецької 

обласної ради, керівник Нахтман В.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Софія Шавиріна, Новоолександрівський навчально-виховний комплекс 

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

Олександрівської селищної ради, керівник Воронова С.Л. 

ІІІ місце: 

Катерина Чередниченко, фольклорний гурток «Веселинка», 

Парасковіївська спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, керівник 

Борщ С.В. 

 

Дуети 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Дует «Імпульс», Костянтинівська спеціальна школа № 32 Донецької 

обласної ради, керівник Нахтман В.В. 

 

Тріо 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Тріо «Мажор», Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької обласної 

ради, керівник Гладиш Л.Ф. 

 

Квартети 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Вокальний ансамбль «Квінта», Слов’янська спеціальна школа № 23 

Донецької обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф. 

 

Вокальні ансамблі 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Вокальний ансамбль «Без обмежень», Слов’янська спеціальна школа № 23 

Донецької обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф. 
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Хоровий спів 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Хоровий ансамбль, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької 

обласної ради, керівник Сєбова О.Ю. 

 

у номінації: «Інструментальне виконання» 

Солісти-інструменталісти 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Володимир Мельников, Гірницька гімназія № 18 Курахівської міської 

ради, керівник Петручик Л.О. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Артем Потоцький, Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Вугледарської міської ради, керівник Усачова Т.А. 

ІІІ місце: 

Ярина Попова, гурток «Фортепіано», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Алісова А.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Діана Кузьменко, «Народний художній колектив» ансамбль українських 

народних інструментів «Козаченьки», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Єжижанський Е.В.; 

Поліна Кучеренко, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької 

обласної ради, керівник Сєбова О.Ю. 

 

Тріо 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ярина Попова, Марина Волкова, Єлізавета Руднєва, гурток «Фортепіано», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Алісова  А.О. 

 

Ансамблі 

І-ІІ вікова категорія 

І місце: 
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Музичний гурток «Домісолька», Маріупольський навчально-

реабілітаційний центр «Сонечко», керівники Красозова Н.В., Єлізарова В.М., 

Прокопішена Н.С. 

 

3. Анастасію Киркач, члена журі, яка запропонувала визначити переможців 

у номінації «Хореографія» наступним чином: 

 

у номінації: «Хореографія» 

Солісти 

І вікова категорія 

І місце: 

Злата Голобородько, гурток «Талантошки», Краматорський навчально-

реабілітаційний центр «Гайок», керівник Мусієнко Р.І. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Арсеній Ліповий, «Народний художній колектив» ансамбль сучасного 

танцю «Браво», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Петрова Т.В.; 

Єлизавета Скиба, «Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного 

танцю «Німфея», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Сушко М.В. 

ІІІ місце: 

Ярослав Ахтирський, Центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської селищної ради, керівник Шамрай Д.О. 

 

Дуети 

І вікова категорія 

І місце: 

Злата Голобородько та Олександр Кулієв, гурток «Талантошки», 

Краматорський навчально-реабілітаційний центр «Гайок», керівник 

Мусієнко  Р.І. 

 

Колективи 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Танцювальна група театру жестової пісні «Феєрія», Маріупольська 

спеціальна школа № 21 Донецької обласної ради, керівники Краус О.Г., 

Ліхуша  Ю.С. 
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ІІІ місце: 

Танцювальний колектив «Зірочка», Новожеланівська спеціальна школа 

№  39 Донецької обласної ради, керівник Федисів К.С. 

 

І-ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Хореографічний колектив «Волошки», Миколаївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник 

Сурікова О.А.; 

Хореографічний колектив «Волошки», Миколаївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник 

Сурікова О.А. 

 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Хореографічний ансамбль «Шоколад», Слов’янська спеціальна школа 

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

ІІІ місце: 

Хореографічний ансамбль «Шоколад», Слов’янська спеціальна школа 

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

 

4. Ірину Зубенко, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 

номінації «Юні читці» наступним чином: 

 

у номінації: «Юні читці» 

І вікова категорія 

І місце: 

Софія Щеколдіна, Зарічненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради, керівник Діденко Н.Л. 

ІІ місце: 

Єлизавета Крупій, навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 7 — дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської 

ради, керівник Мансурова М.О. 

ІІІ місце: 

Богдана Бондаренко, гурток «Школа юного ведучого», Парасковіївська 

спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, керівник Пухальська Л.О.; 

Ельвіра Доброва, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

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

Маргарита Кузнєцова, філія Високопільський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів опорного закладу Очеретинський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Микита О.П. 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Дарина Безмогарична, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л. 

ІІ місце: 

Юрій Васильєв, гурток сценічної майстерності «Витівники», Білозерський 

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

ІІІ місце: 

Ганна Кальянова, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л.; 

Колектив 5-А класу, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької 

обласної ради, керівник Коваленко В.Л.; 

Дар’я Мукосєєва, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л.; 

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

Мирноградської міської ради, керівник Перерва О.С. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Олександр Цивковський, народний театр «Бамбук», Краматорська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням 

Краматорської міської ради, керівник Метла М.І. 

ІІ місце: 

Аріана Ковальова, театр-студія «Маскарад», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Мішарьова Т.А.; 

Сергій Лиманський, Ярівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради, керівник Руднєва В.Ю. 

ІІІ місце: 

Катерина Малянова, гурток «Веселі нотки», Будинок творчості дітей та 

юнацтва м. Українськ, керівник Горбачова Н.П. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Олена Карпенко - - - -

2 + Юлія Харківська - - - -

3 + Анастасія Киркач - - - -

4 + Геннадій Петренко - - - -

5 + Ірина Зубенко - - - -

6 + Алла Афонічева - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможців Конкурсу.

Голова журі:

Заступник голови журі:

Олена Карпенко

Юлія Харківська


