
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ

11.12.2018 р. Протокол № 8 м. Слов’янськ

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для дітей
та юнацтва «Різдвяні канікули»

Присутні:
Голова журі -  Олена Миколаївна Шнурко 
Заступник голови журі -  Ганна Миколаївна Шандура 
Члени журі: Павло Геннадійович Гордієнко

Костянтин Миколайович Приньов 
Марк Анатолійович Ахмедов

Порядок денний:
1. Підведення підсумків, оприлюднення результатів та визначення 

переможців, відповідно списків та протоколів оцінювання журі, обласного 
етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для дітей та юнацтва «Різдвяні 
канікули».

2. Рекомендації щодо участі переможців обласного етапу у 
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули» 
(далі -  Фестиваль).

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Шнурко О.М., голову журі, яка зазначила, що згідно заявок було 
проведено обласний етап Фестивалю, в якому прийняли участь 496 дітей, з них 
хлопчиків — 82, дівчат — 414, з міст Авдіївки, Бахмута, Торецьку, Мирнограду, 
Добропілля, Білозерського, Костянтинівки, Краматорська, Лиману, Маріуполя, 
Слов’янська та Бахмутського, Костянтинівського, Покровського, Марийського,
Мангушського районів.

Шандуру Г.М., заступника голови журі, яка оприлюднила результати 
протоколів оцінювання журі обласного етапу Фестивалю.

Гордієнка П.Г., члена журі, який запропонував, за результати протоколів 
оцінювання журі обласного етапу Фестивалю, визначити переможців 
наступним чином:

у номінації «Інструментальне виконання»
Колектив 

(II вікова категорія)
II місце
Гітарний ансамбль «Срібні струни», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Сорокін І.В.



Краматорської міської ради, керівник Сорокін І.В.

у номінації «Колективи народного танцю»
Колектив 

(II вікова категорія)
I місце
«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік О.В., Голік І.О.
(ІІ-ІІІ вікова категорія)

II місце
«Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль «Барвінок», 

комунальний заклад «Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької 
творчості» Маріупольської міської ради, керівник Мар’янова С.В.

у номінації «Колективи та окремі виконавці сучасного напрямку 
танцювального мистецтва/ естрадні/ бальні та інші»

Соло 
(II вікова категорія)

І місце
Катерина Жидкова, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Зубцова Ю.О,
Колектив 

(І вікова категорія)
І місце
«Народний художній колектив» студія сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар», Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської 
районної ради, керівник Корякіна Н.В.;

Театр танцю «Авансцена», Донецький обласний палац дитячої та 
юнацької творчості, керівники Карпочова Л. Л ., Карпочов А. С.

(І-ІІ вікова категорія)
I місце
Студія сучасного стилізованого танцю «Гармонія», центр дитячої та 

юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівник Володимирова Т.С.
II місце
«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Гармонія dance», 

комунальний заклад «Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької 
творчості» Маріупольської міської ради, керівник Блинська I.A.

(II вікова категорія)
I місце
«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Хіміон Т.П.
II місце
Хореографічний ансамбль «Вітерець», центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Сахов С.С.
III місце



Театр танцю «Авансцена», Донецький обласний палац дитячої та 
юнацької творчості, керівники Карпочова Л.Л., Карпочов A.C.

(III вікова категорія)
I місце
«Народний художній колектив» студія сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар», Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської 
районної ради, керівник Корякіна Н.В.

II місце
Театр танцю «Авансцена», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівники Карпочова Л.Л., Карпочов A.C.

у номінації «Вокальні гурти та солісти 
з різних напрямків сучасної музики»

Соло 
(І вікова категорія)

I місце
Євгенія Іванова, Бахмутський міський центр дітей та юнацтва 

Бахмутської міської ради, керівник Спік В.Г.
II місце
Олександра Холод, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Юрченко Л.В.
III місце
Поліна Савкевич, загальноосвітня школа І-ІИ ступенів № 6

Мирноградської міської ради, керівник Савкевич Н.Е.
(II вікова категорія)

I місце
Руслан Решта, центр дитячої та юнацької творчості військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.;
Олександра Чеботарьова, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Жмур Т.В.
II місце
Анастасія Алексієнко, центр дитячої та юнацької творчості військово- 

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.;
Максим Філоненко, Мар’їнський районний центр дитячої та юнацької 

творчості Марійської районної ради, керівник Чередниченко O.A.
III місце
Дар’я Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

"Художньо-естетична гімназія" військово-цивільної адміністрації м. Торецьк , 
керівник Єлаш LB.;

Тамара Шматкова, Мангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
Першотравневої районної ради, керівники Чеміс К.П., Ляпіна A.B.

(III вікова категорія)
І місце
Крістіна Потапенкова, центр дитячої та юнацької творчості військово- 

цивільна адміністрація м. Торецьк, керівник Мелашенко О.Г.



II місце
Альона Кричфалуші, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Юрченко Л.В.
III місце
Діана Крижановська, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Юрченко Л.В.
Вокальні гурти 

(І вікова категорія)
I місце
Гурток естрадної пісні «Сузір’я» та вокальний гурток «Соло», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Юрченко Л.В.
II місце
Ансамбль естрадної пісні «Барви», центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Коргут О.В.;
(І-ІІ вікова категорія)

І місце
Ансамбль «Мрія», Білозерський освітньо-культурний центр

Добропільської міської ради, керівник Жмур Т.В.
(II вікова категорія)

I місце
Гурток естрадної пісні «Сузір’я» та вокальний гурток «Соло», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Юрченко Л.В.
II місце
"New dey", Бахмутський міський центр дітей та юнацтва Бахмутської 

міської ради, керівник Спік В.Г.
III місце
Ансамбль «Струмок», Стародубівська загальноосвітня школа І-ІН 

ступенів Першотравневої районної ради, керівник Пономаренко Т. А.
(ІІ-ІІІ вікова категорія)

І місце
«Народний художній колектив» вокальна студія «Heartbeat», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Г.М.

у номінації «Вокально-хореографічні.
Фольклорні колективи та вертепи з уривками 

великих фольклорних вистав»
Фольклорні колективи 
(І-ІІ вікова категорія)

III місце
Учнівське самоврядування «Патріот», навчально-виховний комплекс 

«Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів т- дошкільний навчальний 
заклад» Покровської районної ради, керівник Нужна Т.В.

у номінації «Читці»
(І вікова категорія)



III місце
Олександр Макаров, Лнманський міський центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Маркова О.М.;
Софія Тихонова, Білозерський освітньо-культурний центр Добропільської 

міської ради, керівник Афонічева А.Л.;
Антон Франтовський, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № З 

"Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови" військово- 
цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Афоніна В.В.

(II вікова категорія)
I місце
Артур Радченко, Білозерський освітньо-культурний центр Добропільської 

міської ради, керівник Афонічева А.Л.
II місце
Тамара Кириченко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

"Художньо-естетична гімназія" військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 
керівник Бугакова С.В.

(III вікова категорія)
I місце
Поліна Волошина, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№31 Краматорської міської ради, керівник Васильченко Л.О.
II місце
Наталія Мірошниченко, Центр дитячої та юнацької творчості військово- 

цивільна адміністрація м. Торецьк, керівник Крошко О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Шнурко О.М. - - - -

2 + Шандура Г.М. - - - -

3 + Гордієнко П.Г. - - - -

4 + Приньов K.M. - - - -

5 + Ахмедов M. A. - - - -

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
■*

Визначити переможців обласного етапу Всеукраїнського фестивалю- 
конкурсу для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули»

2. По другому питанню порядку денного:



СЛУХАЛИ:
Шнурко О.М., голову журі, яка запропонувала до участі у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули» 
направити:

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 
обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік О.В., Голік І.О.;

Катерину Жидкову, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 
міської ради, керівники Маркова О.М., Ракитянська А.В.;

«Народний художній колектив» студію сучасного танцю «Молодіжний 
бульвар», Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської 
районної ради, керівник Корякіна Н.В.;

Театр танцю «Авансцена», Донецький обласний палац дитячої та 
юнацької творчості, керівники Карпочова Л. Л ., Карпочов А, С.;

Студію сучасного стилізованого танцю «Гармонія», центр дитячої та 
юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівник 
Володимирова Т.С.;

«Зразковий художній колектив» Хореографічну студію «Фо степ», 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 
Хіміон Т.П.;

Євгенію Іванову, Бахмутський міський центр дітей та юнацтва 
Бахмутської міської ради, керівник Спік В.Г.;

Руслану Penny, центр дитячої та юнацької творчості військово-цивільної 
адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.;

Олександру Чеботарьову, Білозерський освітньо-культурний центр 
Добропільської міської ради, керівник Жмур Т.В.

Анастасію Алексієнко, центр дитячої та юнацької творчості військово- 
цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.;

Дар’ю Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
"Художньо-естетична гімназія" військово-цивільної адміністрації м. Торецьк , 
керівник Слаш І.В.;

Крістіну Потапенкову, центр дитячої та юнацької творчості військово- 
цивільна адміністрація м. Торецьк, керівник Мелашенко О.Г.;

Гурток естрадної пісні «Сузір’я» та вокальний гурток «Соло», Донецький 
обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Юрченко Л.В.;

Ансамбль «Мрія», Білозерський освітньо-культурний центр
Добропільської міської ради, керівник Жмур Т.В.;

Гурток естрадної пісні «Сузір’я» та вокальний гурток «Соло», Донецький 
обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Юрченко Л.В.;

«Народний художній колектив» вокальну студію «Heartbeat», Донецький 
обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Г.М.;

Артура Радченко, Білозерський освітньо-культурний центр
Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л.;

Поліну Волошину, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№31 Краматорської міської ради, керівник Васильченко Л.О.



ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Шнурко О.М. - - - -

2 + Шандура Г.М. - - - -

3 + Гордієнко П.Г. - - -

4 + Приньов K.M. - - - -

5 + Ахмедов M. A. - - - -

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:

До участі у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі для дітей та юнацтва 
«Різдвяні канікули» направити:

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 
обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік О.В., Голік І.О.;

Катерину Жидкову, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 
міської ради, керівники Маркова О.М., Ракитянська A.B.;

«Народний художній колектив» студію сучасного танцю «Молодіжний 
бульвар», Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської 
районної ради, керівник Корякіна Н.В.;

Театр танцю «Авансцена», Донецький обласний палац дитячої та 
юнацької творчості, керівники Карпочова Л. Л ., Карпочов A. C.;

Студію сучасного стилізованого танцю «Гармонія», центр дитячої та 
юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівник 
Володимирова Т.С.;

«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Фо степ», 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 
Хіміон Т.П.;

Євгенію Іванову, Бахмутський міський центр дітей та юнацтва 
Бахмутської міської ради, керівник Єпік В.Г.;

Руслану Penny, центр дитячої та юнацької творчості військово-цивільної 
адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.;

Олександру Чеботарьову, Білозерський освітньо-культурний центр 
Добропільської міської ради, керівник Жмур Т.В.

Анастасію Алексієнко, центр дитячої та юнацької творчості військово- 
цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.;

Дар’ю Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
"Художньо-естетична гімназія" військово-цивільної адміністрації м. Торецьк , 
керівник Єлаш І. В.;



Крістіну Потапенкову, центр дитячої та юнацької творчості військово- 
цивільна адміністрація м. Торецьк, керівник Мелашенко О.Г.;

Гурток естрадної пісні «Сузір’я» та вокальний гурток «Соло», Донецький 
обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Юрченко Л.В.;

Ансамбль «Мрія», Білозерський освітньо-культурний центр
Добропільської міської ради, керівник Жмур Т.В.;

Гурток естрадної пісні «Сузір’я» та вокальний гурток «Соло», Донецький 
обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Юрченко Л.В.;

«Народний художній колектив» вокальну студію «Heartbeat», Донецький 
обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Г.М.;

Артура Радченко, Білозерський освітньо-культурний центр
Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л.;

Поліну Волошину, Краматорська загальноосвітня школа І-ИІ ступенів 
№31 Краматорської міської ради, керівник Васильченко Л.О.

Голова журі: Шнурко О.М.

Заступник голови журі:

Члени журі:

Шандура Г.М.

Гордієнко П.Г.

.Приньов К.М.




