
Другий училищний конкурс  
пам'яті С.С.Гулака-Артемовського  

на краще виконання твору українського композитора (2014 рік) 
 

На конкурс подано 24 заявки від майже всіх циклових комісій 

виконавського спрямування. Найбільш активно виявили себе циклові комісії 

"фортепіано" та "хорове диригування". На жаль, від циклової комісії 

оркестрових духових та ударних інструментів за час проведення конкурсу не 

виступав жоден учасник. 

 

У конкурсних змаганнях першість виборював 21 учасник. 

Представлені номінації: 

• Кращий вокаліст – виконавець академічного спрямування 

• Кращий виконавець вокального твору на слова Т.Шевченка 

• Кращий виконавець-інструменталіст 

• Кращий ансамбль 

• Кращий авторський твір на слова Тараса Шевченка 

Організаційний комітет зазначає, що у цьогорічній програмі змагань не 

було учасників у номінації "Кращий виконавець сучасної пісні". 
 

У порівнянні з минулорічним туром кількість учасників зменшилась, однак 

журі відмічає, що рівень їх виступів був значно вищий. Всі учасники 

продемонстрували достойне виконання конкурсних творів, переконливість 

виконавської інтерпретації, виразність та артистизм виконання. 
 

Організаційний комітет дякує журі за належну і оперативну роботу: 
 

М.О.Гробман, Г.П.Рєпіній, В.О.Зайченко, В.Л.Луньовій, В.С.Сергієнку, 

О.Л.Губерук, С.М.Артеменко, О.Ю.Помогайбо, Л.М.Яворській. 
 

Журі відмічає викладачів і концертмейстерів, які поклали свої зусилля 

на достойну підготовку конкурсантів:  
 

� Валентина Хорошого,  

� Ірину Окунєву,  
� Ларису Красавіну,  

� Ірину Кобець,  
� Вікторію Волкову,  

� Валентину Зайченко,  

� Олесю Рожкову,  

� Вікторію Луньову,  

� Маріанну Гробман,  

� Олену Сергеєву,  
� Ларису Степаненко,  

� Людмилу Хорошу,  
� Галину Рєпіну,  

� Марину Остапенко,  

� Наталію Брижату. 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ 
 

ДИПЛОМ учасника 
Оксана КадькаленкоОксана КадькаленкоОксана КадькаленкоОксана Кадькаленко (ІV курс, ф-но,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач Л.І.Степаненко) 

Ірина ПоліщукІрина ПоліщукІрина ПоліщукІрина Поліщук (ІV курс, ф-но,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач Л.І.Степаненко) 

Вікторія ШамкаВікторія ШамкаВікторія ШамкаВікторія Шамка (ІV курс, ф-но,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач І.О.Окунєва) 
 

ДИПЛОМ ІІІ ступеня 
Дар'я КошелєваДар'я КошелєваДар'я КошелєваДар'я Кошелєва (ІІ курс, ф-но,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач М.П.Карцуб) 

Марія МосковаМарія МосковаМарія МосковаМарія Москова (ІV курс, ф-но,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач М.О.Гробман) 

Олена ЛапайОлена ЛапайОлена ЛапайОлена Лапай (ІІ курс, ДХВ, номінація "Кращий вокаліст – виконавець академічного  

спрямування", викладач О.А.Рожкова) 

Марина БородькоМарина БородькоМарина БородькоМарина Бородько (ІV курс, народні інструменти, номінація "Кращий виконавець  

вокального твору на слова Т.Шевченка", викладач В.Л.Луньова) 
 

ДИПЛОМ ІІ ступеня 
Ольга СлюсарОльга СлюсарОльга СлюсарОльга Слюсар (ІV курс, ф-но,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач О.Б.Сергеєва) 

Наталія ГерасименкоНаталія ГерасименкоНаталія ГерасименкоНаталія Герасименко (ІV курс, народні інструменти,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач Л.М.Хороша) 
Струнний квартетСтрунний квартетСтрунний квартетСтрунний квартет (Ірина Харенко, Катерина Мацалюк, Оксана Курінна, Сергій  

Добровольський, номінація "Кращий ансамбль", викладач Г.П.Рєпіна) 
Тріо бандуристокТріо бандуристокТріо бандуристокТріо бандуристок (Юлія Асейкіна, Марина Бородько, Єлизавета Поліщук, номінація  

"Кращий ансамбль ", викладач В.О.Зайченко) 

Ксенія СерКсенія СерКсенія СерКсенія Середичедичедичедич (І курс, ДХВ, номінація "Кращий вокаліст – виконавець  

академічного спрямування", викладач О.А.Рожкова) 

Анна УсіченкоАнна УсіченкоАнна УсіченкоАнна Усіченко (ІІ курс, ДХВ, номінація " Кращий виконавець  

вокального твору на слова Т.Шевченка", викладач О.А.Рожкова) 

Поліна ОсипенкоПоліна ОсипенкоПоліна ОсипенкоПоліна Осипенко (ІІІ ММЕ, номінація " Кращий молодий композитор") 

Дмитро ОсичнюДмитро ОсичнюДмитро ОсичнюДмитро Осичнюк (ІV ММЕ, номінація "Кращий авторський твір  

на слова Тараса Шевченка") 

ДИПЛОМ І ступеня 
Тетяна АртеменкоТетяна АртеменкоТетяна АртеменкоТетяна Артеменко (ІV курс, ф-но,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач М.О.Гробман) 

Сніжана КиСніжана КиСніжана КиСніжана Кириченкориченкориченкориченко (ІV курс, ф-но,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач І.О.Окунєва) 

Яна БоровикЯна БоровикЯна БоровикЯна Боровик (ІІ ДХВ, номінація "Кращий вокаліст –  

виконавець академічного спрямування", викладач В.Л.Волкова) 

ВокВокВокВокаааальний ансамбль "Черрі блюз"льний ансамбль "Черрі блюз"льний ансамбль "Черрі блюз"льний ансамбль "Черрі блюз" (відділ "ММЕ", номінація "Кращий ансамбль",  

викладач Л.М.Красавіна) 

ВокВокВокВокаааальний ансамбль відділу хорового диригуванняльний ансамбль відділу хорового диригуванняльний ансамбль відділу хорового диригуванняльний ансамбль відділу хорового диригування (номінація  

"Кращий виконавець вокального твору на слова Т.Шевченка", викладач І.М.Кобець) 
 

ГРАН-ПРІ 
Віталій СторчоусВіталій СторчоусВіталій СторчоусВіталій Сторчоус (ІІІ курс, народні інструменти, виступав у номінації  

"Кращий виконавець-інструменталіст", викладач В.І.Хороший) 



Фотофрагменти конкурсних змагань та концерту лауреатів 

 

 

 

 
Дар'я  Кошелєва 
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Наталія Герасименко 

Герасименко 

Марія  Москова 



 

 

 
 

Свій щасливий жереб 

витягла Ольга Слюсар  

Ірина Харенко, Катерина Мацалюк, Оксана Курінна, Сергій Добровольський 



 
 

 

 

 

Юлія Асейкіна, Марина Бородько, Єлизавета Поліщук 

Ксенія  

Середич 



 
 

 
 

Анна Усіченко                                      

Концертмейстер Марина Остапенко 

Тетяна Артеменко 



 
 

 
 

Вокальний ансамбль "Черрі блюз" (відділ ММЕ) 

Яна Боровик 



 
 

 

 

 

 
 

Вокальний ансамбль диригентсько-хорового відділу 
 

 

Сніжана Кириченко 



 

 
 

 
 

Віталій Сторчоус 

Ведуча концерту 

лауреатів                  

Вікторія Кутова 



 
 

Члени журі за роботою  

(позаду В.С.Сергієнко, попереду О.Л.Губерук (зліва) та В.Л.Луньова 
 

 
Урочисте відкриття концерту лауреатів. На сцені директор училища В.І.Хороший та 

координатор конкурсу пам'яті С.С.Гулака-Артемовського викладач Л.М.Яворська 



 

 
 

Нагородження переможців 


