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Порядок денний: 

1. Підведення підсумків, оприлюднення результатів та визначення 

переможців, відповідно списків та протоколів оцінювання журі, обласного 

етапу Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва 

«Смарагдові витоки». 

2. Рекомендації щодо участі переможців обласного етапу Міжнародного 

дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва «Смарагдові витоки» 

(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 1032 

вихованця, з них хлопчиків – 206, дівчат – 826, з міст Торецька, Авдіївки, 

Дружківки, Добропілля, Краматорська, Покровська, Гірника, Новогродівки, 

Слов’янська, Костянтинівки, Бахмута, Мирнограду, Білозерського та 

Костянтинівського, Бахмутського, Волноваського, Покровського, 

Нікольського, Слов’янського районів, Олександрівської селищної ради. Також 

участь брали вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості та комунального закладу «Донецького Палацу молоді «Юність» 

Шандуру Г.М., заступника голови журі, яка оприлюднила результати 

протоколів оцінювання журі обласного етапу Фестивалю. 

Гордієнка П.Г., члена журі, який запропонував, за результатами 

протоколів оцінювання журі обласного етапу Фестивалю, визначити 

переможців наступним чином:  

 

 

 



у номінації «Вокальне мистецтво» 

Соло 

І вікова категорія 

 ІІ місце 

Ірина Старцева, Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник Чередніченко О.А. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Аміна Омельяненко, Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Волноваської районної ради, керівник Анастасієнко Р.О. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Софія Яцкова, позашкільний навчальний заклад центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

ІІ місце 

Єлизавета Астахова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 

керівник Єлаш І.В.; 

Єлизавета Перебайло, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Волошина Н.В. 

ІІІ місце 

Ганна Горбунова, будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Бояр Н.Ю.; 

Софія Кивенко, Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Сєрік І.В. 

IV вікова категорія 

ІІІ місце 

Олександр Кобрик, комунальний заклад «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Маріупольської міської ради, 

керівник Качкаєва Л.Л.; 

Єлизавета Зволінська, Мар’їнський районний центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник Чередніченко О.А. 

Ансамбль 

IV вікова категорія 

ІІІ місце 

Ансамбль «Арго», «Народний художній колектив» вокальна студія 

«Heartbeat», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Петренко Г.М.; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», 

позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

 

у номінації «Гурт» 

Оркестри народних інструментів 



ІІІ вікова категорія 

І місце 

«Народний художній колектив» ансамбль українських народних 

інструментів «Козаченьки», центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Єжижанський Є.В. 

у номінації «Хореографічне мистецтво» 

Народний танець 

І вікова категорія 

ІІ місце 

Театр танцю, комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність», 

керівник Весько О.М. 

ІІІ місце  

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік І.О., 

Голік О.В. 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце  

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік І.О., 

Голік  О.В. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік І.О., Голік; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди», центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Браво», 

позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Петрова Т.В. 

V вікова категорія 

І місце 

Ансамбль танцю «Непосиди», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Татаренкова С.С. 

ІІІ місце 

Театр танцю, комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність», 

керівник Весько О.М. 

Стилізований танець 

V вікова категорія 

ІІ місце 

Хореографічний гурток «Авансцена», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Карпочова Л.Л. 

ІІІ місце 

Театр танцю, комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність», 



керівник Віноградова О.О. 

 

У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво», «Художні ремесла» 

техніка виконання «Художня обробка природних матеріалів, деревини та 

металу» 

І вікова категорія 

І місце 

Іван Лаврушко, Старомлинівський центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Новиков А.В.; 

Віктор Самойленко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №16 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Колеснікова Ю.В. 

ІІ місце 

Артур Трубчанін, Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради, керівник Юркевич Н.Б. 

ІІІ місце 

Марк Белік, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості та 

дозвілля Відділу освіти» Покровської міської ради, керівник Черв’якова І.В. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Лілія Гайтанова, Часовоярський центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Березовська Н.В.; 

Аліна Шевченко та Анастасія Униченко, Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Т.В. 

ІІ місце 

Олена Папуга, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов'янська», керівник Мозгова Л.М. 

ІІІ місце 

Дар’я Паращук, комунальний заклад «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Паскал О.М.; 

Поліна Шестакова, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов'янська», керівник Каліберда Т.М. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Роман Ахбаш, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Баранов Г.Б.; 

Богдан Мудрий, центр дітей та юнацтва Бахмутської міської ради, 

керівник Коваленко О.О.; 

Данило Тищенко та Сергій Пальчун, Високопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Пунтус Г.О. 

ІІ місце 

Єлизавета Чарченко, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Сладких С.О. 

ІІІ місце 

Аліна Лисянська, станція юних техніків Краматорської міської ради, 



керівник Дубровіна Т.П.; 

Аріана Литовченко, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості 

та дозвілля Відділу освіти» Покровської міської ради, керівник 

Черв’якова І.В.; 

Владислав Семинець, Парасковіївська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат №40 Донецької обласної ради, керівник Ятченко В.В.; 

Анна Филипська, Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Озерова Л.А. 

ІV вікова категорія 

ІІ місце 

Владислава Заіка, районний позашкільний заклад «Волноваська станція 

юних техників», керівник Близнюк Н.Ф. 

 

техніка виконання «Вироби з тіста» 

І вікова категорія 

І місце 

Тамара Варлан, Будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Кириченко Н.В.; 

Софія Коровай, Старомлинівський центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Серба Д.М. 

ІІ місце 

Євген Куркчі, Великоновосілківський районний центр дитячої та 

юнацької творчості, керівник Куркчі Т.М.; 

Сергій Рудченко, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Ятченко В.М. 

ІІІ місце 

Ольга Вишневська, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, 

керівник Фурдіяка Т.В. 

 

техніка виконання «Художня обробка паперу та картону» 

І вікова категорія 

І місце 

Денис Шубчинський, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№16 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Вовченко В.І. 

ІІ місце 

Дар'я Байрацька, комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, керівник 

Полікарова Л.Г.; 

Юнона Водолазька, Великоновосілківський районний центр дитячої та 

юнацької творчості, керівник Куркчі Т.М.; 

Поліна Хаврель, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Колотова І.М. 

ІІІ місце 

Анісія Булдакова, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Відінєй І.А.; 



Ксенія Єригіна, Старомлинівський центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Єригіна О.В.; 

Аліна Кліменко, Великоновосілківський районний центр дитячої та 

юнацької творчості, керівник Куркчі Т.М. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Анастасія Дубініна, Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Онікієнко О.Л.; 

Чуланова Марія, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов'янська», керівник Каліберда Т.М. 

ІІ місце 

Ганна Коломієць, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Хомук В.В.; 

Ірина Притула, Великоновосілківський районний центр дитячої та 

юнацької творчості, керівник Куркчі Т.М. 

ІІІ місце 

Ангеліна Бондаренко, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Онікієнко О.Л.; 

Софія Солодухова, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов'янська», керівник Солодухова Л.В. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Анастасія Дузь, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Нічіпорова Л.М.; 

Ганна Ізерська, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості та 

дозвілля Відділу освіти» Покровської міської ради, керівник Засядьвовк Г.І. 

ІІ місце 

Стефанія Виноградова, навчально-виховний комплекс «Петрівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Покровської районної ради, керівник Беспала Н.М.; 

Єлизавета Злигостьєва, будинок творчості дітей та юнацтва 

м. Українська Селидівської міської ради, керівник Немченко А.О.; 

Єлизавета Чарченко, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Сладких С.О. 

ІІІ місце 

Ніна Кузьмич, навчально-виховний комплекс «Петрівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Покровської районної ради, керівник Беспала Н.М.; 

Олена Титар, комунальний заклад «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Вишневська М.М. 

 

 

IV вікова категорія 

І місце 



Анастасія Миронова, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№11 Краматорської міської ради, керівник Галінська С.О. 

ІІ місце 

Аліна Григор, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Сладких С.О.; 

Данило Перепелятник, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Невзорова І.В. 

 

техніка виконання «Народний живопис» 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Марія Ширіна, Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти з 

поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району, керівник Колосова Н.Л. 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце 

Софія Гіленко, центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Педченко Н.В.; 

Дар'я Огньова, центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Зуєва Н.Ю. 

 

техніка виконання «Писанкарство» 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Анастасія Тарапура, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Денисенко Д.А. 

техніка виконання «Вітраж, розпис на склі» 

І вікова категорія 

І місце 

Діана Петрова, Часовоярський центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Дорохова С.В. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Вікторія Шуст, Часовоярський центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Дорохова С.В. 

ІІ місце 

Євеліна Чумейко, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Герасименко О.М. 

IV вікова категорія 

ІІІ місце 

Римма Галан, центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Зуєва Н.Ю. 

техніка виконання «Художня обробка текстильних та волокнистих 

матеріалів» 



І вікова категорія 

І місце 

Ельміра Асадова, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Хремльова О.С. 

ІІ місце 

Анастасія Коротка, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Сидоренко В.М. 

ІІІ місце 

Анастасія Мироненко, комунальний заклад «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Олійник Я.П.; 

Софія Свістельник, Старомлинівський центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник Єригіна О.В. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Поліна Кисіль, Часовоярський центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Ляш О.І. 

ІІ місце  

Софія Асадова, центр дитячої та юнацької творчості військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк, керівник Хремльова О.С.; 

Анастасія Волкова, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Соцька І.В.; 

Мирослава Павленко, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Сладких С.О. 

ІІІ місце 

Євгенія Ковальова, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Філоненко Т.О.; 

Карина Крупеніч, комунальний заклад «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Стригун Ю.О.; 

Лілія Свириденко, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, 

Костів К.М.; 

Софія Стрельцова, комунальний заклад «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Слепченко А.С. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Світлана Борщова, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Беспала В.О.; 

Єлизавета Макарова, Олександрівський центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шкарупило М.П.; 

Вікторія Ячменьова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гутник О.Л. 

ІІ місце 

Юлія Баташева, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості та 

дозвілля Відділу освіти» Покровської міської ради, керівник Анікєєва Н.М.; 

Карина Галятіна, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 



творчості, керівник Соцька І.В.; 

Поліна Дорофій, Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти 

з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району, керівник Дишлюк І.С. 

ІІІ місце 

Катерина Вяльченко, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості 

та дозвілля Відділу освіти» Покровської міської ради, керівник Анікєєва Н.М.; 

Олександра Пшеченко, Вероніка Спекторук, Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Берлін Т.В.; 

Поліна Феній, навчально-виховний комплекс «Сергіївська 

загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Покровської районної ради, керівник Селезньова С.М. 

IV вікова категорія 

І місце 

Інна Мороз, Новостепанівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)»  Олександрівської селищної ради, керівник Григор’єва Р.М.; 

Дар'я Свєцинська, комунальний заклад «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Слепченко А.С.; 

ІІ місце 

Анна Суходольська, Краматорська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 

№3 Краматорської міської ради, керівник Осипець В.Г. 

ІІІ місце 

Вероніка Нікітіна, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Савіна Н.Ю. 

V вікова категорія 

І місце 

Юлія Григор’єва, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Савіна Н.Ю. 

 

техніка виконання «Лялька» 

І вікова категорія 

І місце 

Юлія Молоденко, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Гребенщикова О.Г.; 

Маргарита Романова, Донецкий обласной палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Бурдюжан А.Е. ; 

Поліна Чернявська, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов'янська», керівник Мозгова Л.М. 

ІІ місце 

Роман Маруденко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №17 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Колбаса Т.М. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Софія Теравська, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 



ради, керівник Єфанова Н.В. 

ІІ місце 

Аліна Анікєєва, Донецкий обласной палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Селиверстова Г.В.; 

Катерина Сергієнко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 

Мирноградської міської ради, керівник Марченко Г.В. 

ІІІ місце 

Юлія Васильєва, заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №8 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Сорокіна Л.М.; 

Надія Гавриш, центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Ковалевська Т.Ю.; 

Юлія Романова, Донецкий обласной палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Бурдюжан А.Е.; 

Анна Федаш, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник 

Костів К.М.; 

Анастасія Філіна, Донецкий обласной палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Селиверстова Г.В. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Вікторія Гоменюк, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Ковалевська Т.Ю. 

ІІ місце 

Марія Хренова, Лиманський міський центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Шилова Л.О. 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце 

Єлизавета Калашник, позашкільний навчальний заклад центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Іваненко В.В. 

 

техніка виконання «Батік, довільний розпис на тканині» 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце 

Софія Василенко, Часовоярський центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Василенко О.В. 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце 

Дмитро Фоменко, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

ІІІ місце 

Єлизавета Бурцева, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Сладких С.О.; 

Віктор Саприкін, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Лєпілєна Л.Ч. 

 

техніка виконання «Робота з бісером» 



ІІ вікова категорія 

І місце 

Кирило Волосека, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Плющій Н.В.; 

Вероніка Капленко, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, 

керівник, керівник Мігульова Г.В.; 

Ксенія Молоденко, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Гребенщикова О.Г. 

ІІІ місце 

Олег Сенаторов, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник 

Мігульова Г.В.; 

Анастасія Тригуб, комунальний заклад «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Слепченко А.С. 

 

техніка виконання «Змішана» 

І вікова категорія 

ІІ місце 

Поліна Головко, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості та 

дозвілля Відділу освіти» Покровської міської ради, керівник Павілоніс Т.О. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Аліна Шевченко, Анастасія Униченко, Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Т.В. 

ІІ місце 

Ареадна Егоян, Лиманський міський центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Савкіна С.Ю. 

 

У номінації «Образотворче мистецтво» 

І вікова категорія 

І місце 

Аліна Золотарьова, комунальний заклад «Билбасівський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради, керівник 

Дубініна Т.Д.; 

Софія Макуценя, позашкільний навчальний заклад центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Прокопенко О.В. 

ІІ місце 

Євген Базунов, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Синельникова І.М. 

ІІІ місце 

Ксенія Сафонова, будинок дитячої та юнацької творчості Авдіївської 

міської ради, керівник Лук’янченко З.М.; 

Поліна Хаврель, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Горпинич О.В. 

ІІ вікова категорія 

І місце 



Варвара Карпова, комунальний заклад Донецький палац молоді 

«Юність», керівник Череватенко О.В.; 

Кристина Кононіхіна, комунальний заклад «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Пасенко В.П.  

ІІ місце 

Олександра Дорохова, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.; 

Валерія Кравцова, центр дітей та юнацтва Бахмутської міської ради, 

керівник Поплавська А.І.; 

Еммі Осіпенко, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов'янська», керівник Шаповалова Я.В.; 

Уляна Шаркович, будинок дитячої та юнацької  творчості Авдіївської 

міської ради, керівник Лук’янченко З.М. 

ІІІ місце 

Дарина Левченко, Часовоярський центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Дорохова С.В.; 

Ірина Мирошниченко, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Анастасія Гороховцева, центр позашкільної роботи Краматорської 

міської ради, керівник Зуєва Н.Ю.; 

Неллі Легунова, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.; 

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

дозвілля Відділу освіти» Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М.; 

Рипаленко Олександр, станція юних техніків Краматорської міської 

ради, керівник Триценко С.В.; 

Анастасія Шевченко, Мирнодолинський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)» Олександрівської селищної ради, керівник Матвєєва О.А. 

ІІ місце 

Катерина Джансиз, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Караянова Н.В.; 

Олександра Сердюк, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості 

та дозвілля Відділу освіти» Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М.; 

Кира Чепилова, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О. 

ІІІ місце 

Анастасія Гороховцева, центр позашкільної роботи Краматорської 

міської ради, керівник Зуєва Н.Ю.; 

Аліса Калантай, комунальний заклад «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Бабченко О.В.; 

Дар’я Романченко, центр дитячої та юнацької творчості військово-



цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.; 

Микита Шкиренков, Кіндратівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням інформатики та програмування Костянтинівської 

районної ради, керівник Сукуватенко Т.Г. 

IV вікова категорія 

І місце 

Юлія Голуб, Волноваська ЗОШ I-III ступенів Волноваської районної 

ради, керівник Бойко Н.І. 

ІІ місце 

Дмитро Греков, центр дітей та юнацтва Бахмутської міської ради, 

керівник Поліханенко О.Л.  

 

У номінації «Фотомистецтво» 

Пейзаж 

І вікова категорія 

І місце 

Софія Баришник, Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості  

Олександрівської селищної ради, керівник Баришник Л.М. 

ІІ місце 

Аліна Гудіна, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник 

Васильєва А.М. 

ІІІ місце 

Тетяна Гаменко, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості , керівник Дєдякін С.А.  

ІІ вікова категорія 

І місце 

Надія Панченко, навчально – виховний комплекс «Миролюбівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Покровської районної ради, керівник Зайцева О.В.  

ІІ місце 

Вікторія Бондаренко, комунальний заклад «Билбасівський опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради , 

керівник Бондаренко О.В. 

ІІІ місце 

Софія Наткіна, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник 

Васильєва А.М. 

Альона Шепеля, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 

Мирноградської міської ради, керівник Христенко Л.М. 0 

 

Портрет  

І вікова категорія 

І місце 

Іван Кравченко, комунальний заклад «Билбасівський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради, керівник 

Бондаренко О.В. 



ІІ місце 

Катерина Мелокумова, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Дєдякін С.А. 

ІІІ місце 

Олександра Богданова , центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, 

керівник Васильєва А.М. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Валерія Пивоварова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 

керівник Федоніна М.О. 

ІІ місце 

Мілана Руденко, Слов'янський районний центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник Лях Д.В. 

 

Об’єкти живої природи 

І вікова категорія 

І місце 

Марія Коваленко, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Сладких С.О. 

ІІ місце 

Максим Козаков, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, 

керівник Васильєва А.М. 

ІІІ місце 

Ксенія Морозова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови» 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Токмакова Н.В.; 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Ганна Стариченко, Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської 

міської ради, керівник Василенко Н.В. 

ІІ місце 

Шамлі Аліна, Мангушський районний центр дитячої творчості, керівник 

Баранов Г.Б. 

ІІІ місце 

Бондаренко Анастасія, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, 

керівник Васильєва А.М. 

 

Архітектура 

І вікова категорія 

І місце 

Грицак Мілана, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник 

Васильєва А.М. 

ІІ місце 

Козаренко Микола, Гродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 



Покровської районної ради, керівник Труфанова О.О. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Вікторія Бондаренко, комунальний заклад «Билбасівський опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради , 

керівник Бондаренко О.В. 

ІІ місце 

Анастасія Бондаренко, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, 

керівник Васильєва А.М. 

ІІІ місце 

Ліза Чарченко, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Михалко В.В.  

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Анастасія Кураченко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 

керівник Бугакова С.В. 

 

Фотопосмішка 

І вікова категорія 

ІІІ місце 

Дар’я Леончук, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови» 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Титаренко К.О. 

 

Вільна тема 

І вікова категорія 

І місце 

Мілана Грицак, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник 

Васильєва А.М. 

ІІ місце 

Діана Войнова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови» 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Токмакова Н.В. 

ІІІ місце 

Олексій Дураченко, Бахмутський районний центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник Орлова Н.П. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Марія Козаренко, Гродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради, керівник Труфанова О.О. 

ІІ місце 

Олександра Бєлорибкіна, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Мардаренко Н.В. 



ІІІ місце 

Діана Авдієнко, центр творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник 

Васильєва А.М.; 

Ганна Стариченко, Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської 

міської ради, керівник Василенко Н.В. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Станіслав Соломко, Новостепанівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)» Олександрівської селищної ради, керівник Соломко Ю.Ю. 

ІІ місце 

Аліна Григор, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Сладких С.О. 

 

 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Шнурко О.М. - - - - 

2 + Шандура Г.М. - - - - 

3 + Гордієнко П.Г. - - - - 

4 + Приньов К.М. - - - - 

5 + Ахмедов М.А. - - - - 

 

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена. 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців обласного етапу Міжнародного дитячо-

юнацького фестивалю народного мистецтва «Смарагдові витоки». 

 

2. По другому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі народного мистецтва 

«Смарагдові витоки» направити:  

«Народний художній колектив» ансамбль українських народних 

інструментів «Козаченьки», центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Єжижанський Є.В.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік І.О., 

Голік О.В.; 



«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди», центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.; 

Ансамбль танцю «Непосиди», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Татаренкова С.С.; 

Хореографічний гурток «Авансцена», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Карпочова Л.Л.; 

Аліну Шевченко, Анастасію Униченко, Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Т.В.; 

Романа Ахбаш, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Баранов Г.Б.; 

Богдана Мудрого, центр дітей та юнацтва Бахмутської міської ради, 

керівник Коваленко О.О.; 

Данила Тищенко, Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Олександрівської селищної ради, керівник Пунтус Г.О.; 

Тамару Варлан, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Кириченко Н.В.; 

Софію Коровай, Старомлинівський центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Серба Д.М.; 

Дениса Шубчинського, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№16 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Вовченко В.І.; 

Анастасію Тарапуру, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Денисенко Д.А.; 

Ельміру Асадову, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Хремльова О.С.; 

Світлану Борщову, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Беспала В.О.; 

Єлизавету Макарову, Олександрівський центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шкарупило М.П.; 

Софію Теравську, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Єфанова Н.В.; 

Аліну Золотарьову, комунальний заклад «Билбасівський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради , 

керівник Дубініна Т.Д.; 

Неллі Легунову, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.; 

Олександра Рипаленко, станція юних техніків Краматорської міської 

ради, керівник Триценко С.В.; 

Юлію Голуб, Волноваська ЗОШ I-III ступенів Волноваської районної 

ради , керівник Бойко Н.І.; 

Марію Коваленко, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради , керівник Сладких С.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 



1 + Шнурко О.М. - - - - 

2 + Шандура Г.М. - - - - 

3 + Гордієнко П.Г. - - - - 

4 + Приньов К.М. - - - - 

5 + Ахмедов М.А. - - - - 

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена. 

ВИРІШИЛИ: 

 

До участі у Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі народного 

мистецтва «Смарагдові витоки» направити: 

«Народний художній колектив» ансамбль українських народних 

інструментів «Козаченьки», центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Єжижанський Є.В.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік І.О., 

Голік О.В.; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди», центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М. , Татаренкова С.С.; 

Ансамбль танцю «Непосиди», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Татаренкова С.С.; 

Хореографічний гурток «Авансцена», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Карпочова Л.Л.; 

Аліну Шевченко, Анастасію Униченко, Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Т.В.; 

Романа Ахбаш, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Баранов Г.Б.; 

Богдана Мудрого, центр дітей та юнацтва Бахмутської міської ради, 

керівник Коваленко О.О.; 

Данила Тищенко, Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Олександрівської селищної ради, керівник Пунтус Г.О.; 

Тамару Варлан, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Кириченко Н.В.; 

Софію Коровай, Старомлинівський центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Серба Д.М.; 

Дениса Шубчинського, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№16 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Вовченко В.І.; 

Анастасію Тарапуру, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Денисенко Д.А.; 

Ельміру Асадову, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Хремльова О.С.; 



Світлану Борщову, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 
ради, керівник Беспала В.О.;

Єлизавету Макарову, Олександрівський центр дитячої та юнацької 
творчості Олександрівської районної ради, керівник Шкарупило М.П.;

Софію Теравську, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 
ради, керівник ЄфановаН.В.;

Аліну Золотарьову, комунальний заклад «Билбасівський опорний заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради , 
керівник Дубініна Т.Д.;

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

Олександра Рипаленко, станція юних техніків Краматорської міської 
ради, керівник Триценко С.В.;

Юлію Голуб, Волноваська заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Волноваської районної ради, керівник Бойко Н.І.;

Марію Коваленко, Удачненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ГІокровської районної ради, керівник Сладких С.О.

Заступник голови журі:

Голова журі:

Члени журі:

Ахмедов М.А.

Шандура Г.М.

Гордієнко П.Г.

Шнурко О.М.

риньов К.М.


