
«Крок до Євробачення»–2015 
 

У гімназії міжнародних відносин №323 з поглибленим вивчен-
ням іноземних мов (м. Київ) 19 березня 2015 року відбулося тра-
диційне свято пісні – «Крок до Євробачення». Серед учасників –
учні 1–9-х класів.  

 
Цей захід є відтворенням справжнього конкурсу «Євробачення». 

Усі конкурсанти готували заздалегідь по дві пісні (українських та іно-
земних авторів чи виконавців) під керівництвом учителів музичного 
мистецтва.  

До конкурсу було допущено тільки співаків з найкращими номе-
рами. Конкурсанти змагалися в різних вікових групах: молодша гру-
па – учні 1–3-х кл., середня група – учні 4–6-х кл., старша група – учні 
7–9-х кл.  

Оцінювало конкур-
сантів фахове журі та-
ємно. До складу журі 
входили: заслужений 
діяч мистецтв України, 
член асоціації спілки
театральних діячів Ук-
раїни, член правління 
творчої спілки діячів 
естради України, ком-
позитор, співачка, те-
леведуча А.В. Мігай,  
головний редактор інформаційного збірника Міністерства освіти і на-
уки України, голова асоціації спільноти болгар в Україні 
Д.М. Карабанова, головний спеціаліст відділу з питань виховної робо-
ти управління освіти Дарницької районної у м. Києві державної адмі-
ністрації Т.В. Шкаровська, вчитель-методист, голова об’єднання вчи-
телів музичного мистецтва Дарницького району Т.І. Куруц, соціаль-
ний педагог ліцею «Наукова зміна» Н.О. Бегунова, голова лічильної 
комісії – вчитель англійської мови гімназії №323 М.В. Ярмолатій. 

У нашій гімназії таке шоу проводилось не вперше, і ми, звісно, 
плекаємо надію, що конкурс такого масштабу проходитиме ще не 
один раз. Організаторами та ініціаторами цього проекту є вчителі му-



зичного мистецтва та художньої культури Л.Д. Тодорова та В.Л. Та-
ран. У реалізації цього проекту активну участь брали батьки конкур-
сантів, класні керівники, учнівське самоврядування. 

 
  



Боротьба серед учасників конкурсу була запеклою. Переможцями
фіналу стали найталановитіші: Ігнат Овчаренко (1-Г кл.) Дмитро Кущ 
(3-А кл.), Каміла Водяницька (3-А кл.), Вікторія Килипенко (4-В), 
Марина Сорокіна (5-А кл.), Олександра Скрипниченко (6-В кл.), 
Стелла Паронян (7-А кл.), Марічка Павлович (8-А кл.), Андрій Нікі-
шин (9-Б кл.), які отримали сертифікати з правом на запис своєї пісні
в професійній студії. Всі учасники конкурсу отримали грамоти, подя-
ки, призи, сувеніри.  

 
  

Привітали учасників  
і гостей конкурсу  

директор гімназії №323, 
кандидат педагогічних наук 

А.Г. Жукова,  
композитор Алла Мігай, 
учні 9-В та 5-А класу  
Данило і Марія Кукойло, 
учениця 7-В класу  
Анастасія Дячук. 

 


