
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ

24.01.2019 р. Протокол № 2 м. Слов’янськ

Засідання журі обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 

творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу»

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 конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 
свободу».

2. Рекомендації щодо участі переможців обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 
свободу» (далі -  Конкурс).

1. По першому питанню п о р я д к у  денного:

СЛУХАЛИ:

Шнурко О.М., голову журі, яка зазначила, що згідно заявок було 
проведено обласний етап Конкурсу, в якому прийняли участь 91 дітей, з них 
хлопчиків -  20, дівчат -  71, з міст Торецьку, Дружківки, Добропілля, 
Краматорська, Лиману, Мирнограду, Покровська, Гірника, Слов’янська, 
Селидового, Костянтинівки, Соледару, Маріуполя, Іллінівської громади та 
Костянтинівського, Волноваського, Олександрівського, Покровського, 
Маріупольського, Великоновосілківського районів, також участь брали 
вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

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

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



у номінації «Поезія (вірші) на тему «Листи на фронт», присвячені 
значущим подіям захисту України» 

молодша вікова категорія
I місце
Анастасія Капшук, центр позашкільної роботи Лиманської міської ради, 

керівник Капшук О.В.
II місце
Катерина Бурцева, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Ятченко В.М.;
Тетяна Скиданюк, Новотроїцька загальноосвітня школа І-ЇІІ ступенів 

Покровської районної ради, керівник Харченко М.Л.
III місце
Аліса Мирошниченко, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність» Костянтинівської міської ради, керівник Каверіна 1.1.;
Єлизавета ІДвєткова, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Сторожев С.В.
середня вікова категорія

I місце
Яна Лисенко, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ» Слов'янської міської ради, керівник Огійчук Т.В.;
Богдан Мазур, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов’янськ» Слов'янської міської ради, керівник Огійчук Т.В.
II місце
Арсеній Каліберда, центр дитячої та юнацької творчості Слов'янської 

районної ради, керівник Нікітіна В.В.;
Андрій Маслаков, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 
Мардаренко Н.В.

III місце
Дар'я Маменко, Новостепанівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)» Олександрівської районної рад, керівник Гнатко О.М.;

Марія Шипош, Староварварівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Олександрівської районної ради, керівник Федосова В.К.;

Дар'я Костенко, центр дитячої та юнацької творчості Слов'янської 
районної ради, керівник Нікітіна В.В.

старша вікова категорія
I місце
Анна Рябко, навчально-виховний комплекс «Срібненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. А.Г.Черненка - дошкільний 
навчальний заклад» Покровської районної ради, керівник Рябко Л.М.

II місце
Вікторія Хасенко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

Мирноградської міської ради, керівник Христенко Л.М.
у номінації «Образотворче мистецтво»



техніка виконання «Графіка» 
старша вікова категорія

І місце
Катерина Сич, центр позашкільної роботи Лиманської міської ради, 

керівник Махітко Д.В.
техніка виконання «Кольорові олівці» 

молодша вікова категорія
І місце
Олеся Дрига, центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Відінєй I.A.
середня вікова категорія

I місце
Карина Найдьонова, комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, керівник 
Беспала Н.М.

II місце
Кристіна Левченко, комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, керівник 
Беспала Н.М.

III місце
Анжеліка Хотинська, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 
Філоненко Т.О.

техніка виконання «Акварель» 
середня вікова категорія

I місце
Єлізавета Ольмезова, Старомлинівський центр дитячої та юнацької 

творчості Великоновосілківської районної ради, керівник Серба Д.М.
II місце
Микита Масло, центр творчості дітей та юнацтва Селидівської міської 

ради, керівник Бородай Л.М.
III місце
Дар’я Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 
керівник Миронова Т.О.;

Лідія Демішева, Старомлинівський центр дитячої та юнацької творчості 
Великоновосілківської районної ради, керівник Серба Д.М.

старша вікова категорія
II місце
Юліана Пономаренко, станція юних техніків Краматорської міської 

ради, керівник Триценко С.В.
III місце
Віктор Саприкін, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Лєпілєна Л.Ч.
техніка виконання «Гуаш»



молодша вікова категорія
I місце
Варвара Рачинська, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 
керівник Миронова Т.О.

II місце
Анна Волошина, комунальний заклад «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 
Бабченко О.В.

III місце
Мілана Катрич, центр дитячої та юнацької творчості військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.
середня вікова категорія

I місце
Дарина Москаленко, центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської районної ради, керівник Дашенко А.М.
II місце
Вікторія Болжеларська, центр дитячої та юнацької творчості військово- 

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.;
Єлизавета Гулида, центр дитячої та юнацької творчості військово- 

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.
старша вікова категорія

II місце
Тамара Шашкова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №9 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Миронова Т.О.
техніка виконання «Батік» 
середня вікова категорія

I місце
Дар’я Пруднікова, центр дітей та юнацтва Соледарської міської ради, 

керівник Ільченко Т.В.
II місце
Юрій Юшковський, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 
Філоненко Т.О.

техніка виконання «Змішана» 
середня вікова категорія

I місце
Софія Мартинюк, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості та 

дозвілля відділу освіти Покровської міської ради», керівник Жуйко Л.М.
II місце
Христина Васильєва, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості 

та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради», керівник Жуйко Л.М.
старша вікова категорія

І місце
Дар’я Проноза, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості та



дозвілля відділу освіти Покровської міської ради», керівник Жуйко Л.М.;
Катерина Титаренко, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Трутко В.Л.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Шнурко О.М. - - - -

2 Шандура Г.М. - - - -

3 4- Г ордієнко ГІГ. - - - -

4 ~Ь Приньов К.М. - - - -

5 4- Ахмедов М.А. - - - -

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена. 

ВИРІШИЛИ:

Визначити переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу»

2. По другому питанню порядку денного:

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

Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 
свободу» направити:

Катерину Сич, центр позашкільної роботи Лиманської міської ради, 
керівник Махітко Д.В.;

Варвару Рачинську, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 
керівник Миронова Т.О.;

Дарину Москаленко, центр дитячої та юнацької творчості
Олександрівської районної ради, керівник Дашенко А.М.;

Дар’ю Пруднікову, центр дітей та юнацтва Соледарської міської ради, 
керівник Ільченко Т.В.;

Дар’ю Пронозу, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості та 
дозвілля відділу освіти Покровської міської ради», керівник Жуйко Л.М.;

Катерину Титаренко, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 
творчості, керівник Трутко В.Л.



ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Шнурко О.М. - - - -

2 + Шандура Г.М. - - - -

о + Гордієнко П.Г. - - - -

4 + Приньов К.М. - - - -

5 + Ахмедов М.А. - - - -

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
До участі у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу» направити:
Катерину Сич, центр позашкільної роботи Лиманської міської ради, 

керівник Махітко Д.В.;
Варвару Рачинську, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. 
Торецьк,керівник Миронова Т.О.;

Дарину Москаленко, центр дитячої та юнацької творчості 
Олександрівської районної ради, керівник Дашенко А.М.;

Дар’ю Пруднікову, центр дітей та юнацтва Соледарської міської ради, 
керівник Ільченко Т.В.;

Дар’ю Пронозу, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості та 
дозвілля відділу освіти Покровської міської ради», керівник Жуйко Л.М.;

Катерину Титаренко, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 
творчості, керівник Трутко В.Л.

Голова журі:

Заступник голови журі: 

Члени журі:

Шнурко О.М.

Г.М. 

П.Г.

, Приньов К.М.

Ахмедов М.А.


