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Газета Дитячої школи мистецтв №6 м. Харкова

В. Р. КОТКОВСЬКИЙ, 
голова адміністрації Шевченківського 

району Харківської міської ради, 
депутат міськради

Колектив ДШМ №6 на сцені палацу культури ХНЮА ім. Я. Мудрого (звітний концерт)

Мистецтво відіграє у моєму житті дуже велику роль, можу сказати, що я закоханий у 
нього, захоплююсь як театральним, так і музичним та художнім мистецтвом. Мені дуже 
до вподоби бути актором і ведучим.

Саме ДШМ №6 розкриває мене у цьому амплуа. У школі дуже цікаво, захоплюють 
чисельні шкільні культурологічні заходи. Дуже пам’ятною для мене є участь у міських 
та обласних заходах, де я виступав разом зі своїм викладачем сценічної мови Михайлом 
Петровичем Крамаренко. Приємно, що наші успіхи помічають. На моєму особистому 
рахунку декілька виграних конкурсів та низка успішних концертів у ролі ведучого та 
артиста. І все це завдяки навчанню у школі мистецтв.

Я вдячний своїм учителям! Усьому нашому шкільному колективу бажаю натхнення, 
успіхів у творчих справах та від душі вітаю всіх зі святами.

СІДЬКО ДАНІЇЛ 
учень 7-го класу театрального 
відділення, лауреат творчих кон-
курсів театрального мистецт ва, 
неодноразово нагороджувався по-
дяками Департаменту культури 
та туризму Харківської обладміні-
страції та Департаменту культу-
ри Харківської міськради (викладачі 
К. В. Келліна, М. П. Кра маренко) 

У нашій школі дуже гарний та привітний колектив. На танцях я знайшла багато но-
вих друзів. Наші викладачі талановиті та професійні.

За роки навчання у школі ми брали участь у багатьох концертах, фестивалях, цікавих 
проєктах та заходах, виступали на кращих сценах Харкова. 

Мені дуже подобається ділитися творчістю з глядачами. Для мене мистецтво  – 
це спосіб самовираження. 

Вітаю всіх зі святами! Бажаю гарного здоров’я, багато веселих почуттів та успіхів у всіх 
нових починаннях!

ЧЕЛІКОВА МАРІЯ
учениця 7-го класу хореографічного 
відділення, багаторазова призерка 
та переможниця міжнародних та 
всеукраїнських хореографічних фес-
тивалів, чемпіонка України з чирлі-
дингу, Юна міс Харків-2019 (викла-
дач М. О. Бур макіна).

Вiтання колективу школи з професiйними святами – 
Днем музики, Днем художника, Днем учителя

Вiтання колективу школи з професiйними святами – 
Днем музики, Днем художника, Днем учителя

Шановні друзі! 
Щасливий привітати усіх з чудовими професійними святами – Днем музики, 

Днем художника та Днем учителя! Можна впевнено сказати, що ці жовтневі дати 
займають особливе місце у святковому календарі та широко відзначаються на-
шим суспільством.

Тож насамперед мої щирі вітання представникам чудових благородних про-
фесій – музикантам, художникам та вчителям!

Усі творчі люди наділені унікальною можливістю прикрашати життя, дода-
вати радісних відчуттів, піднімаючи нас над буденністю. Так було завжди, так 
має бути і надалі. Успішне поєднання творчої та педагогічної діяльності, що при-
таманне представникам педколективів мистецьких навчальних закладів різного 
рівня, є запорукою продовження цих традицій. 

Так склалося, що саме Шевченківський район здавна був і залишається визна-
ним культурним центром Харкова. Наші найпрестижніші заклади культури 
розташовані на його території й слугують центром тяжіння для харків’ян та чис-
ленних гостей міста. Кращі й найтитулованіші митці, які представляють різні 
жанри мистецтва, прославляють своїм талантом Першу столицю на увесь світ.

Ми по праву гордимося нашими мистецькими школами, які накопичили 
унікальний досвід роботи з обдарованими дітьми та мають разючі успіхи. Їх 
матеріально-технічна база та кадровий потенціал є прикладом для всієї України, 
що зобов’язує нас утримувати цю високу планку та вдосконалюватися.

З великим задоволенням спостерігаю за тим, як розвивається ваша шко-
ла – ДШМ №6. Здається зовсім недавно ми проводили урочистості з нагоди її 
відкриття, а вже відсвяткували перший 10-річний ювілей. Приємно, що за цей 
порівняно короткий час навчальний заклад вдало пройшов становлення та 
успішно розвивається. Підтвердженням слугують стабільно високі показники 
навчальної діяльності й блискучі досягнення учнів у престижних творчих конкур-
сах останніх років та навіть у складний період пандемії, який ми наразі проходимо.

Все це заслуги професійного колективу, що сформувався у школі, результати 
копіткої повсякденної роботи, великої любові до дітей, глибокого розуміння своєї 
місії. Велика подяка вам за творчу працю!

Бажаю викладачам ДШМ №6 гідно продовжувати важливу справу виховання 
і творчого зростання юних харків’ян, а креативним талановитим учням школи 
успішно опановувати знання та вміння, ставати творчими особистостями й ду-
ховними людьми, якими славиться наш рідний Харків.
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Шепелєв Ярослав (фор-
тепіанний відділ, 3-й клас, 
викладачі: Саєнко І.В., 
Каріков В.С.): стипендіат 
Харківського міського голови 
«Обдарованість» для дітей та 
молоді; міжнародний фести-
валь-конкурс «GRAND MUSIC 
FEST» 2019 (м. Харків) – лауреат 

2-го ступеня; VІІІ Міжнародний багатожанровий фес-
тиваль-конкурс мистецтв «DANCESONGFEST-2019» 
(м. Харків) – лауреат 3-го ступеня; ХІІ Міжнародний 
фестиваль-конкурс музики і академічного вокалу «Зо-
лотий Зорепад» – 2020 (м. Дніпро) – лауреат 2-го ступе-
ня; Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-кон-
курс дитячої та юнацької творчості «Format.UA» – 2019 
(м. Слов’янськ) – лауреат 3-го ступеня; ХІХ Всеукраїн-
ський конкурс-фестиваль сучасного музичного мисте-
цтва «Харківські зорі Весна-2020» – 2-е місце в номі-
нації «фортепіано» та 3-є місце в номінації «естрадний 
вокал»; ІV загальношкільний конкурс юних музикан-
тів ДШМ №6 «Мій Бах – 2000» – лауреат І ступеня; 
онлайн фестиваль-конкурс творчості «Місто талантів 
– 2000» (Харків) – почесна грамота учасника районно-
го етапу фестивалю-конкурсу.

Кісельова Аріна (хо-
реографічне відділен-
ня, 7-й клас, викладач 
Бурмакіна М.О.): кубок 
України з чирлідингу – 
2019: Cheer Dance Double 
- 1-е місце (дует); Pom 
Dance –1-е місце (коман-
да); відкритий турнір з 
чирлідингу «Loco Dance 
Winter Cup»: Cheer Dance 
Double – 1-е місце (дует); 
Pom Dance – 1-е місце (ко-

манда); шкільні змагання з гімнастики – 1-е місце; 
шкільний хореографічний онлайн фестиваль Dance 
Variation – 1-е місце (соло); Loco Dance Insta Fest – 1-е 
місце (соло); Online Cheer Contest Urban Cheer Solo 
– 3-є місце; відкритий дистанційний форум-фес-
тиваль Berdance – 2020 – 3-є місце (колектив); дис-
танційний міжнародний багатожанровий онлайн 
фестиваль-конкурс Самоцвіти» – 1-е місце.

Я люблю нашу школу мистецтв, навчаюсь з великим задоволенням і вважаю, що 
роки, проведені тут, були для мене надзвичайно корисними. 

Ніколи не забуду моїх викладачів, які відкрили для мене захопливий світ малюван-
ня, були чуйними, уважними і так тепло ставилися до кожного з нас. Особлива подяка 
за те, що учні можуть виставляти свої роботи у шкільній художній галереї, це є вели-
ким стимулом вдосконалювати свої знання та майстерність.

Я бажаю вчителям терпіння та сил, щоб вчити нас їм було в радість, а всім учням 
художнього відділення – натхнення та впевненості в собі й своїх силах.

Кращі учні школи за результатами 2019-2020 навчального року, які продемонстрували високі досягнення в навчанні, 
творчі здобутки, активну участь у конкурсній, фестивальній, концертній та культурно просвітницькій діяльності

Шкiльний п’ дестал пошани
Цегельник Уляна 

(фортепіаний відділ, 
3-й клас, викладач Кузь-
міна О.С.): міжнародний 
конкурс «Золота ліра» (м. 
Дніпро) – лауреат 1-го сту-
пеня; ІV загальношкільний 
конкурс юних музикантів 
ДШМ №6 «Мій Бах» – лау-

реат 1-го ступеня; активна учасниця концертних 
програм. 

Ретинська Вероніка 
(вокальний відділ, 6-й 
клас, викладач Даніч Г.В.): 
всеукраїнський конкурс-фес-
тиваль «Харківські зорі» – 
лауреат 1-го ступеня; міський 
фестиваль-конкурс творчості 
«Місто талантів» (районний 
етап) – лауреат 1-го ступе-
ня; активна учасниця загальношкільних та 
районних концертних програм.

Шебаніц Афіна (во-
кальний відділ, 5-й 
клас, викладачі Мо-
скалець О.В., Бражник 
М.В.): всеукраїнський 
конкурс-фестиваль «Хар-
ківські зорі» – лауреат 1-го 
ступеня; активна учас-
ниця загальношкільних 
та районних концертних 
програм.

Путятін Максим (му-
зичне відділення, 6-й 
клас, викладач Кущій 
Ю.В.): Всеукраїнський 
відкритий фестиваль-кон-
курс «Запали зірку» – 2-е 
місце; XII міжнародний 
фестиваль-конкурс пісні 
та музики – лауреат 2-го 
ступеня; XVI міжнарод-
ний фестиваль «Зірки 
Пекторалі» – лауреат 2-го 
ступеня.

Кислий Богдан (від-
діл оркестрових інстру-
ментів, 4-й клас, викла-
дач Агафонова О.С.): 
XVII всеукраїнський кон-
курс-фестиваль сучасного 
музичного мистецтва «Хар-
ківські зорі» – 1-місце; регі-
ональний фестиваль-кон-
курс інструментального та 
вокального виконавства се-
ред дітей та юнацтва «Пер-
лини України» – 2-е місце.

Зубко Дар’я (теат-
ральне відділення 
9-й клас, викладач 
Келліна К.В.): II від-
критий регіональний 
онлайн конкурс «Олімп 
талантів» – Гран-прі; 
обласний конкурс ху-
дожнього слова «Пое-
тичний настрій» – лау-
реат 2-го ступеня.

Клименко Марта (ху-
дожнє відділення, 3-й 
клас, викладач Чистю-
хіна С.Б.): конкурс «Мис-
тецтво» – 2019 – лауреат 
(премія за композиційне рі-
шення); обласний художній 
конкурс «Світ і Я» – 2020 – 
1-е місце.
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СЄДИХ ТАЇСІЯ
учениця 8-го класу художнього 
відділення, володар Гран-прі об-
ласного художнього конкурсу 
«Світ і Я» (викладачі А. Ю. Рахмаїл, 
Т.  Є.  Вахрушева).
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Шановні друзі! 
З великою повагою та вдячністю звертаюсь до Вас у ці жовтневі дні, наповнені 

відлунням чудових професійних свят. Для нашого шкільного колективу вони особ-
ливі, оскільки музика, образотворче мистецтво та педагогічна діяльність є невід-
дільною частиною і наших професій, і нашого буття. 

Бажаю педагогам, учням та батькам сповна долучатися до безцінного скарбу, 
що зветься мистецтвом, рости духовно та робити світ яскравішим!

За роки нашої спільної роботи багато вдалося. Ми постійно вдос ко на люємо 
навчальний процес, впроваджуємо інноваційні освітні програми, долучаємося 
до сучасних педагогічних технологій, реалізуємо творчі проєкти, проводимо 
активну конкурсну, фестивальну, концертну та соціокультурну діяльність. Ще 
більше належить зробити, адже попереду у школи чергові кроки на шляху до 
пізнання Високого Мистецтва.

Бажаю всім і кожному нових досягнень, блискучих перемог, здійснення 
найсміливіших планів та сподівань. Нехай ясними будуть ваші життєві шля-
хи, щасливими та здоровими родини, а творчі здобутки та надбання заслуго-
вують на людську повагу й шану.

КРАМАРЕНКО  
МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

викладач театрального відділення 
ДМШ №6, педагог-методист, ар-
тист розмовного жанру, ведучий 
концертів та святкових заходів, 
заслужений діяч мистецтв Украї-
ни, член Національної спілки теат-
ральних діячів України, відзначений 
Почесною грамотою Верховної Ради 
України.

ДШМ №6 хочеться побажати гідного майбутнього. Приємно, що школа 
має добру репутацію, що її учнів знають і високо оцінюють у творчому серед-
овищі, запрошуючи до участі в знакових обласних і міських заходах.

Звертаючись до батьків, хочу наголосити, що в наших реаліях навчання дітей 
у мистецьких школах дає їм прекрасну можливість перебувати в культурному се-
редовищі й рости духовними людьми. Ми, педагоги, усвідомлюємо свою важливу 
місію і робимо все, щоб розвинути кращі якості в юних душах, відкриваємо перед 
ними світ добра, краси, гармонії, вчимо протистояти злу, агресії, несправедливості. 

На театральному відділенні дружний цілеспрямований колектив з хоро-
шими традиціями, з вагомим переліком творчих досягнень. Започаткований 
конкурс читців «Поетичний снігопад», який ми проводимо для юних театра-
лів, привертає увагу їх ровесників, що займаються іншими видами мистецтва, 
зокрема, наших шкільних художників. Така багатогранність і прагнення дітей 
реалізувати себе по максимуму не можуть не радувати й додають впевненості в 
їх успішності у дорослому житті.

Кожному артисту приємні оплески, але набагато більше радості відчуваєш, 
коли вони адресовані твоїм учням. Навіть в умовах карантину, діти радували 
нас своїми перемогами. Серед них – Гран-прі в регіональному конкурсі «Олімп 
талантів», яким відзначена учениця Дар’я Зубкова, друге місце в різних вікових 
категоріях зайняли Даніїл Сідько та В’ячеслав Юфа. 

Ми впевнені, що іскорка театру світитиметься в душі кожного з юних театралів, 
які закінчують школу. Це доводять наші учні. В першу чергу ті, хто продовжив нав-
чання в профільних вишах за фахом театральне мистецтво. Приємно усвідомлю-
вати, що путівку в професію вони отримали, перебуваючи в стінах нашої школи. Дізнайтеся більше про насичене шкільне життя на наших веб-ресурсах:

офіційному веб-сайті ДШМ №6 (http://dshi6.kharkov.ua), 
Youtube каналі Детская школа искусств 6 та на сторінці ДШМ №6 в Instagram artschool_6_kharkiv

ДШМ №6 у iнформацiйному просторi

Вiтання колективу школи з професiйними святами – 
Днем музики, Днем художника, Днем учителя
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Днем музики, Днем художника, Днем учителя
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Цього року святкові дати, що так близькі всім, хто займається творчою 
та педагогічною діяльністю, на жаль, були менш помітними. Тож хочу 
привітати всіх колег та побажати здоров’я, терпіння, наполегливості, успі-
хів, всупереч труднощам, які всі ми зараз переживаємо.

Пам’ятаймо глибоке по суті своїй твердження про те, що всі діти народ-
жуються з крильцями, і допомогти їм злетіти є головним завданням пе-
дагога. Нехай наші спільні прагнення, щоденна копітка праця та душевна 
щедрість нададуть нашим учням цю прекрасну можливість.
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тому діти Олексіївського мікрорайону міста Харкова отримали можливість  
навчатися цим видам мистецтва у відкритій у 2009 році Дитячій школі мис-
тецтв № 6, а випуск ники та студенти творчих вишів долучились до професій-
ної роботи, педагогічної діяльності.  

Енергія молодості завирувала відкритими звітними концертами на 
престижних сценах хар ківських театрів, обласної філармонії, у концертних за-
лах Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревсько-
го та Хар ківської національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. А які 
талановиті художні роботи були створені учнями школи і як тепло їх прийма-
ли поціновувачі образотворчого мистецтва у виставкових залах!  

Прищеплюючи любов до музики, хореографії, образотворчого мистецтва, 
школа бере участь у процесі виховання нової української інтелігенції, закла-
даючи інтелектуальний фундамент у формацію гармонійно розвинених лю - 
дей – майбутнє нашої України!

Сердечно вітаю педагогічний колектив і учнів ДШМ №6 з прекрасним свят-
ковим букетом – Днем музики, Днем художника і Днем учителя! Добра усім 
вам та процвітання!

САЛЬНИКОВА  
ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
директор Дитячої школи мистецтв 
№6, нагороджена Почесною гра-
мотою Верховної Ради України, не-
одноразово відзначена почесними 
грамотами та подяками органів 
державної влади й місцевого само-
врядування м. Харкова та Харків-
ської області.

СОЛЯНІКОВ  
ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

доцент Харківського Національно-
го університету мистецтв ім.  
І. П. Котля ревсь кого, викладач-ме-
то    ди ст Харківського музичного 
училища ім. Б. М. Лятошинського, 
фундатор та Почесний директор 
Молодіжного академічного симфо-
нічного оркестру «Слобожанський», 
член Національної спілки компози-
торів України, лауреат Національ-
ного та Міжнародного конкурсів, 
піа ніст та композитор, Заслуже-
ний артист України.

Вітаю педагогів та учнів ДШМ №6 з нашим професійним святом –  
Днем художника!  

Приємно зазначити, що школа дотримується професійних художніх традицій, 
які реалізуються на заняттях з основних дисциплін – малюнок, живопис, компо-
зиція. Це забезпечує необхідну основу в опануванні професії художника.

Показово, що навчальний процес у школі поєднується з активною виставко-
вою діяльністю. Ми неодноразово були свідками успішного проведення виста-
вок на відомих виставкових майданчиках нашого міста. Не менш важливою є 
традиція організації звітних та персональних виставок у шкільній галереї.

Педагогічний колектив художнього відділення школи – це професійні ху-
дожники, випускники ХДАДМ, які активно займаються творчою діяльністю й 
успішно заявляють про себе на регіональному та всеукраїнському рівнях. 

Творче єднання педагогів і учнів сприяє створенню на художньому відді-
ленні ДМШ №6 атмосфери творення і захопленості. Так тримати, шановні ко-
леги! Бажаю нових яскравих досягнень! Зі святом Вас!

ЧУРСІНА  
ВІРА ІВАНІВНА

професор кафедри живопису 
Харківсь кої державної академії ди-
зайну і мистецтв, лауреат премії 
ім. І. Ю. Рє піна, заслужений діяч мис-
тецтв України.

Харків завжди був містом талановитих людей, закоханих в мистецтво, 
Саме з Харкова вийшли у світ музичної культури багато виконавців: Воло-
димир Крайнєв, Клавдія Шульженко, Людмила Гурченко, Євгенія Мірош-
ниченко та інші, які навчалися в музичних школах та вишах Шевченків-
ського району міста, потім виступали на престижних сценах наших театрів 
та філармонії. 

Життя митців-харків’ян приклад для всіх творчих людей, у тому числі й для 
педагогів та учнів Дитячої школи мистецтва №6. 

Хочу побажати вам, шановні, творчої наснаги, витримки, терпіння на 
шляху до Великої сцени. Продовжуйте мистецькі традиції видатних хар-
ків’ян щиро!

ГАНУСОВА  
ТАМАРА МИХАЙЛІВНА

головний режисер Харківської об-
ласної філармонії, лауреат муні-
ципа  льної  премії.

Мистецтво – саме музика – у моєму житті займає таку ж важливу роль, 
як і сім’я. Без нього неможливо дихати, це є шлях по якому ти йдеш, знаючи 
до чого прагнути. Зауважу, це дуже тернистий шлях, але він того вартий. 
Мистецтво не є матеріальною насолодою, тож воно стоїть за рамками бу-
денності (авжеж, якщо це справжнє мистецтво). 

Кожен митець повинен думати про те чого він хоче досягти. Мене завжди 
вчили: якщо ти хочеш злетіти, треба брати на приціл самого Бога. Насам-
перед велику роль відіграє професіоналізм як основа будь-якого ремесла. 
Інколи неможливо зрозуміти, написані твори великих у натхненні, чи ні, 
все це тому, що їх музика – це завжди професіоналізм вищого ґатунку.  

Я пишу музику, бо я до цього прагну, не можу стверджувати, що «я вмію писа-
ти», але ця справа додає сенсу життю. Бути справжнім композитором – це бути 
митцем, філософом, архітектором музики та професіоналом у своїй справі. 

Дуже хочеться побажати нашій ДШМ №6 плідної діяльності, співпраці між 
колегами-вчителями та між вчителями й батьками. Дитина – це птиця: одне 
крило – вчитель, інше – батьки; якщо є рівновага, то птиця зніметься над про-
сторами небес, відкривши двері, замкнені для інших, І дуже важливо, щоб ко-
жен наш учень ставав культурною, ввічливою, внутрішньо багатою людиною.

МАЛИЙ  
ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

завідувач відділу спеціального та 
загального фортепіано ДШМ №6, 
старший викладач кафедри теорії 
музики ХНУМ ім. І.П. Котлярев-
ського, викладач ХДАК, кандидат 
мистецтвознавства, композитор, 
член спілки молодих учених.

Мистецтво робить життя різноманітним і більш витонченим та надає 
йому емоцій, смаку і стилю! Дитяча школа мистецтв №6 – це місце, де діти 
можуть розкрити свій потенціал завдяки талановитій та професійній ко-
манді педагогів і адміністрації.

Життя школи насичене подіями: виступи, фестивалі, перемоги! У 
нас сформувалися свої традиції, а найголовніше: ми стали згуртованим 
колективом!

Нашим педагогам притаманний постійний розвиток, щоб передавати 
знання дітям. Ми продовжуємо рух вперед, щоб частіше бачити посмішки 
дітей і на п’єдесталах, і в залі!

Хочу побажати нашій школі зберегти притаманну лише їй ауру – таку 
особливу, світлу та творчу! Колегам бажаю міцного здоров’я, постійного 
розвитку та натхнення! Впевнена, що попереду на нас чекає ще більше пре-
красних подій, талановитих учнів та яскравих перемог!

Нашим учням хочу побажати віри в себе і свої мрії! Все у ваших руках!

БУРМАКІНА  
МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

завідувачка хореографічного відді-
лення, викладач сучасного танцю, 
чирлідингу, постановки концерт-
них номерів, лауреат міського кон-
курсу «Молода людина року – 2019», 
суддя національної категорії з чир-
лідингу, керівник шкільного хореог-
рафічного колективу «Dance Art».

НАБОКОВ  
РОМАН ГЕННАДІЙОВИЧ

педагог-консультант театраль-
ного відділення ДШМ №6, старший 
викладач кафедри режисури ХДАК, 
кандидат мистецтвознавства, 
лау реат міжнародних театраль-
них фестивалів, член Харківського 
міжобласного відділення НСТДУ, 
шоумен, головний режисер і автор 
сценаріїв міських, обласних концер-
тів та масових свят.

Щороку більше чотирьохсот амбітних та талановитих дітей підійма-
ються сходинками рідної AlmaMater мистецтва – ДШМ №6, щоб здобу-
ти знання та життєву мудрість її славних традицій, поповнити блискучу 
плеяду випускників, значна кількість яких пов’язала свій життєвий ви-
бір з мистецтвом. І завжди поруч з ними добрі мудрі досвідчені та тала-
новиті педагоги.  

Вже понад 10 років викладачі театрального відділення «підбирають клю-
чі» до кожної дитини, яка рано чи пізно відкриває той скарб, яким наділив 

її Творець. Театральне мистецтво з його унікальними можливостями цілісного 
впливу на особистість виступає не тільки джерелом естетичного виховання, а 
й універсальним засобом творчого розвитку дитини. Маленький учень добре 
вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий. Якщо дитина 
ще в школі не навчиться самостійно творити, то такою ж безініціативною, па-
сивною буде вона в житті. 

Тож навчально-виховний творчий процес театрального відділення спрямова-
ний на виховання творчої особистості засобами сценічного мистецтва і охоплює 
теоретичні та практичні заняття, репетиції та постановку вистав, підготовку до 
конкурсів з театрального мистецтва, участь та постановку масових заходів. 

На сьогодні педагоги відділення намагаються розкрити свідомі шляхи підсві-
домої творчості. Це зовсім не просто, і, перш за все, потребує знання середовища й 
умов, у яких розвивається дитина. А розвитку її творчої уяви та спритності можуть 
досягти лише вчителі, які у своїй роботі керуються любов’ю й відданістю до дити-
ни. Отже, сьогодні, як ніколи, високі вимоги до вчителя-майстра. 

Дорогі колеги! З нагоди початку нового навчального року, Дня музики, Дня 
художника та Дня учителя бажаю вам подальшої творчої наснаги та життєвого 
оптимізму. Міцного здоров’я вам і вашим родинам, а також тих лідерських якос-
тей, які будуть сприяти престижності мистецької освіти в системі суспільних пріо-
ритетів Української держави. 

Нехай нові ідеї, творчі задуми й плани успішно реалізуються та спри я ють по-
дальшому розвитку виконавського мистецтва майбутніх творців.  



об
ор

от

№1(10) жовтень 2020 року №1(10) жовтень 2020 року

Шановні друзі! 
З великою повагою та вдячністю звертаюсь до Вас у ці жовтневі дні, наповнені 

відлунням чудових професійних свят. Для нашого шкільного колективу вони особ-
ливі, оскільки музика, образотворче мистецтво та педагогічна діяльність є невід-
дільною частиною і наших професій, і нашого буття. 

Бажаю педагогам, учням та батькам сповна долучатися до безцінного скарбу, 
що зветься мистецтвом, рости духовно та робити світ яскравішим!

За роки нашої спільної роботи багато вдалося. Ми постійно вдос ко на люємо 
навчальний процес, впроваджуємо інноваційні освітні програми, долучаємося 
до сучасних педагогічних технологій, реалізуємо творчі проєкти, проводимо 
активну конкурсну, фестивальну, концертну та соціокультурну діяльність. Ще 
більше належить зробити, адже попереду у школи чергові кроки на шляху до 
пізнання Високого Мистецтва.

Бажаю всім і кожному нових досягнень, блискучих перемог, здійснення 
найсміливіших планів та сподівань. Нехай ясними будуть ваші життєві шля-
хи, щасливими та здоровими родини, а творчі здобутки та надбання заслуго-
вують на людську повагу й шану.

КРАМАРЕНКО  
МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

викладач театрального відділення 
ДМШ №6, педагог-методист, ар-
тист розмовного жанру, ведучий 
концертів та святкових заходів, 
заслужений діяч мистецтв Украї-
ни, член Національної спілки теат-
ральних діячів України, відзначений 
Почесною грамотою Верховної Ради 
України.

ДШМ №6 хочеться побажати гідного майбутнього. Приємно, що школа 
має добру репутацію, що її учнів знають і високо оцінюють у творчому серед-
овищі, запрошуючи до участі в знакових обласних і міських заходах.

Звертаючись до батьків, хочу наголосити, що в наших реаліях навчання дітей 
у мистецьких школах дає їм прекрасну можливість перебувати в культурному се-
редовищі й рости духовними людьми. Ми, педагоги, усвідомлюємо свою важливу 
місію і робимо все, щоб розвинути кращі якості в юних душах, відкриваємо перед 
ними світ добра, краси, гармонії, вчимо протистояти злу, агресії, несправедливості. 

На театральному відділенні дружний цілеспрямований колектив з хоро-
шими традиціями, з вагомим переліком творчих досягнень. Започаткований 
конкурс читців «Поетичний снігопад», який ми проводимо для юних театра-
лів, привертає увагу їх ровесників, що займаються іншими видами мистецтва, 
зокрема, наших шкільних художників. Така багатогранність і прагнення дітей 
реалізувати себе по максимуму не можуть не радувати й додають впевненості в 
їх успішності у дорослому житті.

Кожному артисту приємні оплески, але набагато більше радості відчуваєш, 
коли вони адресовані твоїм учням. Навіть в умовах карантину, діти радували 
нас своїми перемогами. Серед них – Гран-прі в регіональному конкурсі «Олімп 
талантів», яким відзначена учениця Дар’я Зубкова, друге місце в різних вікових 
категоріях зайняли Даніїл Сідько та В’ячеслав Юфа. 

Ми впевнені, що іскорка театру світитиметься в душі кожного з юних театралів, 
які закінчують школу. Це доводять наші учні. В першу чергу ті, хто продовжив нав-
чання в профільних вишах за фахом театральне мистецтво. Приємно усвідомлю-
вати, що путівку в професію вони отримали, перебуваючи в стінах нашої школи. Дізнайтеся більше про насичене шкільне життя на наших веб-ресурсах:

офіційному веб-сайті ДШМ №6 (http://dshi6.kharkov.ua), 
Youtube каналі Детская школа искусств 6 та на сторінці ДШМ №6 в Instagram artschool_6_kharkiv

ДШМ №6 у iнформацiйному просторi

Вiтання колективу школи з професiйними святами – 
Днем музики, Днем художника, Днем учителя

Вiтання колективу школи з професiйними святами – 
Днем музики, Днем художника, Днем учителя

2
стор

Цього року святкові дати, що так близькі всім, хто займається творчою 
та педагогічною діяльністю, на жаль, були менш помітними. Тож хочу 
привітати всіх колег та побажати здоров’я, терпіння, наполегливості, успі-
хів, всупереч труднощам, які всі ми зараз переживаємо.

Пам’ятаймо глибоке по суті своїй твердження про те, що всі діти народ-
жуються з крильцями, і допомогти їм злетіти є головним завданням пе-
дагога. Нехай наші спільні прагнення, щоденна копітка праця та душевна 
щедрість нададуть нашим учням цю прекрасну можливість.

3
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тому діти Олексіївського мікрорайону міста Харкова отримали можливість  
навчатися цим видам мистецтва у відкритій у 2009 році Дитячій школі мис-
тецтв № 6, а випуск ники та студенти творчих вишів долучились до професій-
ної роботи, педагогічної діяльності.  

Енергія молодості завирувала відкритими звітними концертами на 
престижних сценах хар ківських театрів, обласної філармонії, у концертних за-
лах Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревсько-
го та Хар ківської національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. А які 
талановиті художні роботи були створені учнями школи і як тепло їх прийма-
ли поціновувачі образотворчого мистецтва у виставкових залах!  

Прищеплюючи любов до музики, хореографії, образотворчого мистецтва, 
школа бере участь у процесі виховання нової української інтелігенції, закла-
даючи інтелектуальний фундамент у формацію гармонійно розвинених лю - 
дей – майбутнє нашої України!

Сердечно вітаю педагогічний колектив і учнів ДШМ №6 з прекрасним свят-
ковим букетом – Днем музики, Днем художника і Днем учителя! Добра усім 
вам та процвітання!

САЛЬНИКОВА  
ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
директор Дитячої школи мистецтв 
№6, нагороджена Почесною гра-
мотою Верховної Ради України, не-
одноразово відзначена почесними 
грамотами та подяками органів 
державної влади й місцевого само-
врядування м. Харкова та Харків-
ської області.

СОЛЯНІКОВ  
ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

доцент Харківського Національно-
го університету мистецтв ім.  
І. П. Котля ревсь кого, викладач-ме-
то    ди ст Харківського музичного 
училища ім. Б. М. Лятошинського, 
фундатор та Почесний директор 
Молодіжного академічного симфо-
нічного оркестру «Слобожанський», 
член Національної спілки компози-
торів України, лауреат Національ-
ного та Міжнародного конкурсів, 
піа ніст та композитор, Заслуже-
ний артист України.

Вітаю педагогів та учнів ДШМ №6 з нашим професійним святом –  
Днем художника!  

Приємно зазначити, що школа дотримується професійних художніх традицій, 
які реалізуються на заняттях з основних дисциплін – малюнок, живопис, компо-
зиція. Це забезпечує необхідну основу в опануванні професії художника.

Показово, що навчальний процес у школі поєднується з активною виставко-
вою діяльністю. Ми неодноразово були свідками успішного проведення виста-
вок на відомих виставкових майданчиках нашого міста. Не менш важливою є 
традиція організації звітних та персональних виставок у шкільній галереї.

Педагогічний колектив художнього відділення школи – це професійні ху-
дожники, випускники ХДАДМ, які активно займаються творчою діяльністю й 
успішно заявляють про себе на регіональному та всеукраїнському рівнях. 

Творче єднання педагогів і учнів сприяє створенню на художньому відді-
ленні ДМШ №6 атмосфери творення і захопленості. Так тримати, шановні ко-
леги! Бажаю нових яскравих досягнень! Зі святом Вас!

ЧУРСІНА  
ВІРА ІВАНІВНА

професор кафедри живопису 
Харківсь кої державної академії ди-
зайну і мистецтв, лауреат премії 
ім. І. Ю. Рє піна, заслужений діяч мис-
тецтв України.

Харків завжди був містом талановитих людей, закоханих в мистецтво, 
Саме з Харкова вийшли у світ музичної культури багато виконавців: Воло-
димир Крайнєв, Клавдія Шульженко, Людмила Гурченко, Євгенія Мірош-
ниченко та інші, які навчалися в музичних школах та вишах Шевченків-
ського району міста, потім виступали на престижних сценах наших театрів 
та філармонії. 

Життя митців-харків’ян приклад для всіх творчих людей, у тому числі й для 
педагогів та учнів Дитячої школи мистецтва №6. 

Хочу побажати вам, шановні, творчої наснаги, витримки, терпіння на 
шляху до Великої сцени. Продовжуйте мистецькі традиції видатних хар-
ків’ян щиро!

ГАНУСОВА  
ТАМАРА МИХАЙЛІВНА

головний режисер Харківської об-
ласної філармонії, лауреат муні-
ципа  льної  премії.

Мистецтво – саме музика – у моєму житті займає таку ж важливу роль, 
як і сім’я. Без нього неможливо дихати, це є шлях по якому ти йдеш, знаючи 
до чого прагнути. Зауважу, це дуже тернистий шлях, але він того вартий. 
Мистецтво не є матеріальною насолодою, тож воно стоїть за рамками бу-
денності (авжеж, якщо це справжнє мистецтво). 

Кожен митець повинен думати про те чого він хоче досягти. Мене завжди 
вчили: якщо ти хочеш злетіти, треба брати на приціл самого Бога. Насам-
перед велику роль відіграє професіоналізм як основа будь-якого ремесла. 
Інколи неможливо зрозуміти, написані твори великих у натхненні, чи ні, 
все це тому, що їх музика – це завжди професіоналізм вищого ґатунку.  

Я пишу музику, бо я до цього прагну, не можу стверджувати, що «я вмію писа-
ти», але ця справа додає сенсу життю. Бути справжнім композитором – це бути 
митцем, філософом, архітектором музики та професіоналом у своїй справі. 

Дуже хочеться побажати нашій ДШМ №6 плідної діяльності, співпраці між 
колегами-вчителями та між вчителями й батьками. Дитина – це птиця: одне 
крило – вчитель, інше – батьки; якщо є рівновага, то птиця зніметься над про-
сторами небес, відкривши двері, замкнені для інших, І дуже важливо, щоб ко-
жен наш учень ставав культурною, ввічливою, внутрішньо багатою людиною.

МАЛИЙ  
ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

завідувач відділу спеціального та 
загального фортепіано ДШМ №6, 
старший викладач кафедри теорії 
музики ХНУМ ім. І.П. Котлярев-
ського, викладач ХДАК, кандидат 
мистецтвознавства, композитор, 
член спілки молодих учених.

Мистецтво робить життя різноманітним і більш витонченим та надає 
йому емоцій, смаку і стилю! Дитяча школа мистецтв №6 – це місце, де діти 
можуть розкрити свій потенціал завдяки талановитій та професійній ко-
манді педагогів і адміністрації.

Життя школи насичене подіями: виступи, фестивалі, перемоги! У 
нас сформувалися свої традиції, а найголовніше: ми стали згуртованим 
колективом!

Нашим педагогам притаманний постійний розвиток, щоб передавати 
знання дітям. Ми продовжуємо рух вперед, щоб частіше бачити посмішки 
дітей і на п’єдесталах, і в залі!

Хочу побажати нашій школі зберегти притаманну лише їй ауру – таку 
особливу, світлу та творчу! Колегам бажаю міцного здоров’я, постійного 
розвитку та натхнення! Впевнена, що попереду на нас чекає ще більше пре-
красних подій, талановитих учнів та яскравих перемог!

Нашим учням хочу побажати віри в себе і свої мрії! Все у ваших руках!

БУРМАКІНА  
МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

завідувачка хореографічного відді-
лення, викладач сучасного танцю, 
чирлідингу, постановки концерт-
них номерів, лауреат міського кон-
курсу «Молода людина року – 2019», 
суддя національної категорії з чир-
лідингу, керівник шкільного хореог-
рафічного колективу «Dance Art».

НАБОКОВ  
РОМАН ГЕННАДІЙОВИЧ

педагог-консультант театраль-
ного відділення ДШМ №6, старший 
викладач кафедри режисури ХДАК, 
кандидат мистецтвознавства, 
лау реат міжнародних театраль-
них фестивалів, член Харківського 
міжобласного відділення НСТДУ, 
шоумен, головний режисер і автор 
сценаріїв міських, обласних концер-
тів та масових свят.

Щороку більше чотирьохсот амбітних та талановитих дітей підійма-
ються сходинками рідної AlmaMater мистецтва – ДШМ №6, щоб здобу-
ти знання та життєву мудрість її славних традицій, поповнити блискучу 
плеяду випускників, значна кількість яких пов’язала свій життєвий ви-
бір з мистецтвом. І завжди поруч з ними добрі мудрі досвідчені та тала-
новиті педагоги.  

Вже понад 10 років викладачі театрального відділення «підбирають клю-
чі» до кожної дитини, яка рано чи пізно відкриває той скарб, яким наділив 

її Творець. Театральне мистецтво з його унікальними можливостями цілісного 
впливу на особистість виступає не тільки джерелом естетичного виховання, а 
й універсальним засобом творчого розвитку дитини. Маленький учень добре 
вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий. Якщо дитина 
ще в школі не навчиться самостійно творити, то такою ж безініціативною, па-
сивною буде вона в житті. 

Тож навчально-виховний творчий процес театрального відділення спрямова-
ний на виховання творчої особистості засобами сценічного мистецтва і охоплює 
теоретичні та практичні заняття, репетиції та постановку вистав, підготовку до 
конкурсів з театрального мистецтва, участь та постановку масових заходів. 

На сьогодні педагоги відділення намагаються розкрити свідомі шляхи підсві-
домої творчості. Це зовсім не просто, і, перш за все, потребує знання середовища й 
умов, у яких розвивається дитина. А розвитку її творчої уяви та спритності можуть 
досягти лише вчителі, які у своїй роботі керуються любов’ю й відданістю до дити-
ни. Отже, сьогодні, як ніколи, високі вимоги до вчителя-майстра. 

Дорогі колеги! З нагоди початку нового навчального року, Дня музики, Дня 
художника та Дня учителя бажаю вам подальшої творчої наснаги та життєвого 
оптимізму. Міцного здоров’я вам і вашим родинам, а також тих лідерських якос-
тей, які будуть сприяти престижності мистецької освіти в системі суспільних пріо-
ритетів Української держави. 

Нехай нові ідеї, творчі задуми й плани успішно реалізуються та спри я ють по-
дальшому розвитку виконавського мистецтва майбутніх творців.  
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Газета Дитячої школи мистецтв №6 м. Харкова

В. Р. КОТКОВСЬКИЙ, 
голова адміністрації Шевченківського 

району Харківської міської ради, 
депутат міськради

Колектив ДШМ №6 на сцені палацу культури ХНЮА ім. Я. Мудрого (звітний концерт)

Мистецтво відіграє у моєму житті дуже велику роль, можу сказати, що я закоханий у 
нього, захоплююсь як театральним, так і музичним та художнім мистецтвом. Мені дуже 
до вподоби бути актором і ведучим.

Саме ДШМ №6 розкриває мене у цьому амплуа. У школі дуже цікаво, захоплюють 
чисельні шкільні культурологічні заходи. Дуже пам’ятною для мене є участь у міських 
та обласних заходах, де я виступав разом зі своїм викладачем сценічної мови Михайлом 
Петровичем Крамаренко. Приємно, що наші успіхи помічають. На моєму особистому 
рахунку декілька виграних конкурсів та низка успішних концертів у ролі ведучого та 
артиста. І все це завдяки навчанню у школі мистецтв.

Я вдячний своїм учителям! Усьому нашому шкільному колективу бажаю натхнення, 
успіхів у творчих справах та від душі вітаю всіх зі святами.

СІДЬКО ДАНІЇЛ 
учень 7-го класу театрального 
відділення, лауреат творчих кон-
курсів театрального мистецт ва, 
неодноразово нагороджувався по-
дяками Департаменту культури 
та туризму Харківської обладміні-
страції та Департаменту культу-
ри Харківської міськради (викладачі 
К. В. Келліна, М. П. Кра маренко) 

У нашій школі дуже гарний та привітний колектив. На танцях я знайшла багато но-
вих друзів. Наші викладачі талановиті та професійні.

За роки навчання у школі ми брали участь у багатьох концертах, фестивалях, цікавих 
проєктах та заходах, виступали на кращих сценах Харкова. 

Мені дуже подобається ділитися творчістю з глядачами. Для мене мистецтво  – 
це спосіб самовираження. 

Вітаю всіх зі святами! Бажаю гарного здоров’я, багато веселих почуттів та успіхів у всіх 
нових починаннях!

ЧЕЛІКОВА МАРІЯ
учениця 7-го класу хореографічного 
відділення, багаторазова призерка 
та переможниця міжнародних та 
всеукраїнських хореографічних фес-
тивалів, чемпіонка України з чирлі-
дингу, Юна міс Харків-2019 (викла-
дач М. О. Бур макіна).

Вiтання колективу школи з професiйними святами – 
Днем музики, Днем художника, Днем учителя

Вiтання колективу школи з професiйними святами – 
Днем музики, Днем художника, Днем учителя

Шановні друзі! 
Щасливий привітати усіх з чудовими професійними святами – Днем музики, 

Днем художника та Днем учителя! Можна впевнено сказати, що ці жовтневі дати 
займають особливе місце у святковому календарі та широко відзначаються на-
шим суспільством.

Тож насамперед мої щирі вітання представникам чудових благородних про-
фесій – музикантам, художникам та вчителям!

Усі творчі люди наділені унікальною можливістю прикрашати життя, дода-
вати радісних відчуттів, піднімаючи нас над буденністю. Так було завжди, так 
має бути і надалі. Успішне поєднання творчої та педагогічної діяльності, що при-
таманне представникам педколективів мистецьких навчальних закладів різного 
рівня, є запорукою продовження цих традицій. 

Так склалося, що саме Шевченківський район здавна був і залишається визна-
ним культурним центром Харкова. Наші найпрестижніші заклади культури 
розташовані на його території й слугують центром тяжіння для харків’ян та чис-
ленних гостей міста. Кращі й найтитулованіші митці, які представляють різні 
жанри мистецтва, прославляють своїм талантом Першу столицю на увесь світ.

Ми по праву гордимося нашими мистецькими школами, які накопичили 
унікальний досвід роботи з обдарованими дітьми та мають разючі успіхи. Їх 
матеріально-технічна база та кадровий потенціал є прикладом для всієї України, 
що зобов’язує нас утримувати цю високу планку та вдосконалюватися.

З великим задоволенням спостерігаю за тим, як розвивається ваша шко-
ла – ДШМ №6. Здається зовсім недавно ми проводили урочистості з нагоди її 
відкриття, а вже відсвяткували перший 10-річний ювілей. Приємно, що за цей 
порівняно короткий час навчальний заклад вдало пройшов становлення та 
успішно розвивається. Підтвердженням слугують стабільно високі показники 
навчальної діяльності й блискучі досягнення учнів у престижних творчих конкур-
сах останніх років та навіть у складний період пандемії, який ми наразі проходимо.

Все це заслуги професійного колективу, що сформувався у школі, результати 
копіткої повсякденної роботи, великої любові до дітей, глибокого розуміння своєї 
місії. Велика подяка вам за творчу працю!

Бажаю викладачам ДШМ №6 гідно продовжувати важливу справу виховання 
і творчого зростання юних харків’ян, а креативним талановитим учням школи 
успішно опановувати знання та вміння, ставати творчими особистостями й ду-
ховними людьми, якими славиться наш рідний Харків.
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Шепелєв Ярослав (фор-
тепіанний відділ, 3-й клас, 
викладачі: Саєнко І.В., 
Каріков В.С.): стипендіат 
Харківського міського голови 
«Обдарованість» для дітей та 
молоді; міжнародний фести-
валь-конкурс «GRAND MUSIC 
FEST» 2019 (м. Харків) – лауреат 

2-го ступеня; VІІІ Міжнародний багатожанровий фес-
тиваль-конкурс мистецтв «DANCESONGFEST-2019» 
(м. Харків) – лауреат 3-го ступеня; ХІІ Міжнародний 
фестиваль-конкурс музики і академічного вокалу «Зо-
лотий Зорепад» – 2020 (м. Дніпро) – лауреат 2-го ступе-
ня; Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-кон-
курс дитячої та юнацької творчості «Format.UA» – 2019 
(м. Слов’янськ) – лауреат 3-го ступеня; ХІХ Всеукраїн-
ський конкурс-фестиваль сучасного музичного мисте-
цтва «Харківські зорі Весна-2020» – 2-е місце в номі-
нації «фортепіано» та 3-є місце в номінації «естрадний 
вокал»; ІV загальношкільний конкурс юних музикан-
тів ДШМ №6 «Мій Бах – 2000» – лауреат І ступеня; 
онлайн фестиваль-конкурс творчості «Місто талантів 
– 2000» (Харків) – почесна грамота учасника районно-
го етапу фестивалю-конкурсу.

Кісельова Аріна (хо-
реографічне відділен-
ня, 7-й клас, викладач 
Бурмакіна М.О.): кубок 
України з чирлідингу – 
2019: Cheer Dance Double 
- 1-е місце (дует); Pom 
Dance –1-е місце (коман-
да); відкритий турнір з 
чирлідингу «Loco Dance 
Winter Cup»: Cheer Dance 
Double – 1-е місце (дует); 
Pom Dance – 1-е місце (ко-

манда); шкільні змагання з гімнастики – 1-е місце; 
шкільний хореографічний онлайн фестиваль Dance 
Variation – 1-е місце (соло); Loco Dance Insta Fest – 1-е 
місце (соло); Online Cheer Contest Urban Cheer Solo 
– 3-є місце; відкритий дистанційний форум-фес-
тиваль Berdance – 2020 – 3-є місце (колектив); дис-
танційний міжнародний багатожанровий онлайн 
фестиваль-конкурс Самоцвіти» – 1-е місце.

Я люблю нашу школу мистецтв, навчаюсь з великим задоволенням і вважаю, що 
роки, проведені тут, були для мене надзвичайно корисними. 

Ніколи не забуду моїх викладачів, які відкрили для мене захопливий світ малюван-
ня, були чуйними, уважними і так тепло ставилися до кожного з нас. Особлива подяка 
за те, що учні можуть виставляти свої роботи у шкільній художній галереї, це є вели-
ким стимулом вдосконалювати свої знання та майстерність.

Я бажаю вчителям терпіння та сил, щоб вчити нас їм було в радість, а всім учням 
художнього відділення – натхнення та впевненості в собі й своїх силах.

Кращі учні школи за результатами 2019-2020 навчального року, які продемонстрували високі досягнення в навчанні, 
творчі здобутки, активну участь у конкурсній, фестивальній, концертній та культурно просвітницькій діяльності

Шкiльний п’ дестал пошани
Цегельник Уляна 

(фортепіаний відділ, 
3-й клас, викладач Кузь-
міна О.С.): міжнародний 
конкурс «Золота ліра» (м. 
Дніпро) – лауреат 1-го сту-
пеня; ІV загальношкільний 
конкурс юних музикантів 
ДШМ №6 «Мій Бах» – лау-

реат 1-го ступеня; активна учасниця концертних 
програм. 

Ретинська Вероніка 
(вокальний відділ, 6-й 
клас, викладач Даніч Г.В.): 
всеукраїнський конкурс-фес-
тиваль «Харківські зорі» – 
лауреат 1-го ступеня; міський 
фестиваль-конкурс творчості 
«Місто талантів» (районний 
етап) – лауреат 1-го ступе-
ня; активна учасниця загальношкільних та 
районних концертних програм.

Шебаніц Афіна (во-
кальний відділ, 5-й 
клас, викладачі Мо-
скалець О.В., Бражник 
М.В.): всеукраїнський 
конкурс-фестиваль «Хар-
ківські зорі» – лауреат 1-го 
ступеня; активна учас-
ниця загальношкільних 
та районних концертних 
програм.

Путятін Максим (му-
зичне відділення, 6-й 
клас, викладач Кущій 
Ю.В.): Всеукраїнський 
відкритий фестиваль-кон-
курс «Запали зірку» – 2-е 
місце; XII міжнародний 
фестиваль-конкурс пісні 
та музики – лауреат 2-го 
ступеня; XVI міжнарод-
ний фестиваль «Зірки 
Пекторалі» – лауреат 2-го 
ступеня.

Кислий Богдан (від-
діл оркестрових інстру-
ментів, 4-й клас, викла-
дач Агафонова О.С.): 
XVII всеукраїнський кон-
курс-фестиваль сучасного 
музичного мистецтва «Хар-
ківські зорі» – 1-місце; регі-
ональний фестиваль-кон-
курс інструментального та 
вокального виконавства се-
ред дітей та юнацтва «Пер-
лини України» – 2-е місце.

Зубко Дар’я (теат-
ральне відділення 
9-й клас, викладач 
Келліна К.В.): II від-
критий регіональний 
онлайн конкурс «Олімп 
талантів» – Гран-прі; 
обласний конкурс ху-
дожнього слова «Пое-
тичний настрій» – лау-
реат 2-го ступеня.

Клименко Марта (ху-
дожнє відділення, 3-й 
клас, викладач Чистю-
хіна С.Б.): конкурс «Мис-
тецтво» – 2019 – лауреат 
(премія за композиційне рі-
шення); обласний художній 
конкурс «Світ і Я» – 2020 – 
1-е місце.
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СЄДИХ ТАЇСІЯ
учениця 8-го класу художнього 
відділення, володар Гран-прі об-
ласного художнього конкурсу 
«Світ і Я» (викладачі А. Ю. Рахмаїл, 
Т.  Є.  Вахрушева).




