Городищенська дитяча школа мистецтв ім.С.С.Гулака-Артемовського
Переможці Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та районних конкурсів
за 2015-2016 навчальний рік
№

1

Назва заходу

Міжнародний фестивальконкурс дитячої та юнацької
творчості «Штурм»

Місце і дата
проведення

м.Сміла
жовтень
2015 р.

Прізвище, ім’я переможців

Викладач

Моргун Іванна, образотворче
мистецтво, диплом І ступеня

І.В.Лутай

Грабовий Максим, образотворче
мистецтво, диплом І ступеня

О.І.Кулініч

Хореографічний колектив “Ольша”,
диплом І ступеня

В.Ю.Каракай

Жигало Остап, вокал
диплом ІІ ступеня

В.Г.Голосій

Чуй Софія, образотворче мистецтво
диплом ІІ ступеня

О.І.Кулініч

Хореографічний колектив
«Задаваки»
диплом ІІ ступеня
Берко Микола, фортепіано
диплом ІІІ ступеня

О.Ю.Лисак
О.Г.Дуженко

Фортепіанний ансамбль у складі
Петренко Іванни та Гави Руслани,
диплом ІІІ ступеня
Хореографічний колектив
“Експресія” (середня група),
диплом ІІІ ступеня

О.Ю.Гаркуша

З.С.Оксаніченко

Хореографічний колектив
“Експресія” (старша група),
диплом ІІІ ступеня
Хореографічний колектив “Ольша”,
диплом ІІІ ступеня

А.Ю.Звєрєва

Дігтяр Лідія, фортепіано
диплом учасника

О.Ю.Гаркуша

Артеменко Вікторія, фортепіано
диплом учасника
Коваленко Аліна, бандура
диплом учасника
Гаркуша Владислав, образотворче
мистецтво.
диплом учасника

Л.В.Ковтун
Е.В.Кириленко
І.В.Лутай

Погоріла Аліна, образотворче
мистецтво,
диплом учасника
Шевченко Дмитро, фортепіано
диплом учасника

О.Г.Дуженко

Вокальний ансамбль “Барвиста
веселочка”,
диплом учасника
Хореографічний колектив
“Експресія”,
диплом учасника
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3

Міжнародний конкурсфестиваль мистецтв
«Кришталева мрія»

м.Київ
березень
2016 р.

Всеукраїнський конкурсфестиваль для дітей та молоді
«ОсінніЗ«оряні мости»

м.Черкаси
листопад
2015 р.

З.С.Оксаніченко

Берко Микола, фортепіано
диплом І ступеня
О.Г.Дуженко
Вокальний ансамбль «Барвиста
веселочка», диплом ІІІ ступеня
Хореографічний колектив
“Експресія” (старша група),
диплом ІІ ступеня

З.С.Оксаніченко

Хореографічний колектив
“Експресія” (старша група),
диплом ІІІ ступеня
Ільченко Олександра, вокал
Гран-прі
Гаркуша Владислав,
образотворче мистецтво
Гран-прі

4

Всеукраїнський конкурсфестиваль для дітей та молоді
«Різдвяні«Зоряні мости»

м.Черкаси
грудень
2015 р.

В.Г.Голосій
І.В.Лутай

Берко Микола, фортепіано
Гран-прі

О.Г.Дуженко

Хореографічний колектив “Ольша”,
Гран-прі

В.Ю.Каракай
А.Ю.Звєрєва

Хореографічний колектив “Ольша”,
диплом І ступеня

В.Ю.Каракай
А.Ю.Звєрєва

Жигало Остап, вокал
диплом ІІ ступеня

В.Г.Голосій

Хореографічний колектив
“Козачок”,
диплом ІІ ступеня

Ю.О.Лисак

Хореографічний колектив
“Задаваки”,
диплом ІІ ступеня
Грідасова Даринка, фортепіано
дипломант

5

Всеукраїнський конкурс
мистецтв «Україна моя любов»
Всеукраїнська музична
олімпіада «Голос країни»

Обласний конкурс виконавської
6 майстерності обдарованих учнів
мистецьких навчальних
закладів «Маленький віртуоз»

Обласний конкурс виконавської
7
майстерності учнів-піаністів
ПСМНЗ «Піаніст-віртуоз»

8

Обласна виставка
образотворчого та декоративноприкладного мистецтва учнів
шкіл естетичного виховання,

м.Київ
квітень
2016 р.
м.Київ
травень
2016 р.

Вокальний ансамбль «Співаночки»,
диплом ІІІ ступеня

С.В.Биба

Вокальний ансамбль «Співаночки»,
диплом І ступеня

С.В.Биба

м.Умань
листопад
2015 р.

Петренко Іванна, фортепіано
диплом учасника

м.Черкаси
грудень
2015 р.

Артеменко Вікторія, фортепіано
диплом учасника

м.Черкаси
березень
2016 р.

Н.Л.Скорик

Максимович Олександр,
диплом лауреата

О.Ю.Гаркуша

Л.В.Ковтун

О.І.Кулініч

присвячена 202-й річниці від
дня народження Т.Г.Шевченка

Костенко Ірина,
диплом лауреата
Проненко Наталія,
диплом лауреата

Л.А.Ткаченко
Н.П.Швець

Арушанян Леон,
диплом лауреата

9

Обласний конкурс вокальнохорових колективів початкових
спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів

м.Черкаси
квітень
2016 р.

10

Обласне мистецьке свято
«Садок вишневий коло хати»

м.Городище
травень
2016 р.

Вокальний ансамбль «Ліга»,
диплом І ступеня
Вокальний ансамбль «Барвиста
веселочка»,
диплом ІІІ ступеня
Капела бандуристів,
диплом лауреата

О.Г.Дуженко

В.Г.Голосій

