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Засідання журі обласного етапу  

дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 

«Сурми звитяги» 

 Присутні:  

Голова журі – Олена Миколаївна Шнурко 

Заступник голови журі – Ганна Миколаївна Шандура  

Члени журі: Павло Геннадійович Гордієнко 

Костянтин Миколайович Приньов 

Геннадій Миколайович Петренко 

Марк Анатолійович Ахмедов 

 

Порядок денний: 

1. Підведення підсумків, оприлюднення результатів та визначення 

переможців, відповідно списків та протоколів оцінювання журі, обласного 

етапу дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги». 

2. Рекомендації щодо участі переможців обласного етапу дитячо-

юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» (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 190 

вихованців, з них хлопчиків – 62, дівчат – 128, з міст Торецька,  Дружківки, 

Добропілля, Білозерського, Маріуполя, Сіверська, Часового Яру, Слов’янська, 

Лиману, Мирнограду та Волноваського, Слов’янського районів. Також участь 

брали вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

та вихованці навчально-реабілітаційних центрів Донецької обласної ради.  

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 «Солісти-вокалісти» 

І вікова категорія 

 І місце 

Дар’я Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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



керівник Поплавська Т.М. 

ІІ місце 

Вікторія Сухом’язова, загальноосвітня школа I-III ступенів № 10 

Мирноградської міської ради, керівник Куряча А.С. 

ІІІ місце 

Мілана Акопова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Ланевська В.Є.; 

Юлія Натальченко, Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Лиманської міської ради, керівник Кайгородова Р.В. 

 

у номінації «Вокальні ансамблі» 

І вікова категорія 

І місце 

Ансамбль «Арго» Народного художнього колективу вокальної студії 

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

керівник Петренко Г.М. 

ІІ місце 

Ансамбль «Містечко» Народного художнього колективу вокальної 

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

керівник Ржищев І.І. 

 

у номінації «Героїко-патріотична хореографічна композиція» 

Народна хореографія 

І вікова категорія 

І місце 

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

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

Голік О.В. 

ІІ місце 

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

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Татаренкова С.С., Румянцева Л.М. 

 

Сучасна хореографія 

І вікова категорія 

І місце 

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

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Сімагіна Н.В. 

 

у номінації «Художнє читання» 

І вікова категорія 

 

І місце 

Анастасія Гарага, Білозерський освітньо-культурний центр 



Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л. 

ІІ місце 

Дар’я Бутько, Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р.; 

Аліна Кіпоть, Микільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Волженцева Т.А. 

ІІІ місце 

Артур Радченко, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л.; 

Микита Салтовський, Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р. 

 

у номінації «Авторська поезія» 

І вікова категорія 

 

І місце 

Ліана Макар,  Сонячна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Войтенко І.М.; 

Дмитро Северин, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Сіверської міської ради, керівник Чудопал Г.М. 

 

у номінації «Живописна, графічна, декоративно-тематична композиція» 

Гуаш 

І вікова категорія 

І місце 

Кира Чепилова, Центр дитячої та юнацької творчості військово-

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

ІІ місце 

Олексій Петренчик, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов’янська» Слов'янської міської ради, керівник 

ШаповаловаЯ.В. 

ІІІ місце 

Валерій Лєонніков,  Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Трутко В.Л.; 

Лілія Рябиченко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Миронова Т.О. 

 

Акварель 

І вікова категорія 

 

ІІ місце 

Кристина Кононіхіна, комунальний заклад «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Маріупольської міської ради, 

керівник Пасенко В.П. 

 



Графіка 

І вікова категорія 

 

ІІ місце 

Анна Добрострой, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Трутко В.Л. 

ІІІ місце 

Віктор Саприкін, Білозерський освітньо- культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Лєпілєна Л.Ч.; 

Тетяна Циглер, комунальний заклад «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Бабченко О.В. 

 

Акрил 

І вікова категорія 

 

ІІІ місце 

Софія Макуценя, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

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

 

 

Робота з бісером 

ІІ вікова категорія 

 

ІІІ місце 

Катерина Півень, Юлія Савченко та Лариса Іванова,  Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Лінник Л.Б. 

 

Вишивка стрічками 

І вікова категорія 

ІІІ місце 

Софія Литвиненко, Будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Беспала В.О. 

 

Квілінг 

І вікова категорія 

 

ІІІ місце 

Олександра Роменських, Будинок дитячої творчості Новогродівської 

міської ради, керівник Нічіпорова Л.М. 

 

Вовна 

І вікова категорія 

 

ІІ місце 



Вікторія Крячун, комунальний заклад «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Філоненко Т.О. 

 

Солоне тісто 

І вікова категорія 

 

ІІІ місце 

Поліна Коваленко, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

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

Катерина Ушакова, Будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Кириченко Н.В. 

 

Витинанка 

І вікова категорія 

 

ІІ місце 

Марія Чуланова, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов’янська» Слов'янської міської ради, керівник Каліберда Т.М. 

 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Шнурко О.М. - - - - 

2 + Шандура Г.М. - - - - 

3 + Гордієнко П.Г. - - - - 

4 + Приньов К.М. - - - - 

5 + Петренко Г.М. - - - - 

6 + Ахмедов М.А. - - - - 

 

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена. 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців обласного етапу дитячо-юнацького фестивалю 

мистецтв «Сурми звитяги». 

 

2. По другому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 

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

юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» направити:  

 



Дар’ю Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Поплавська Т.М.; 

Ансамбль «Арго» Народного художнього колективу вокальної студії 

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

керівник Петренко Г.М.; 

Ансамбль «Містечко» Народного художнього колективу вокальної 

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

керівник Ржищев І.І.; 

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

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

Голік О.В.; 

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

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Сімагіна Н.В.; 

Анастасію Гарагу, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л.; 

Ліану Макар,  Сонячна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Войтенко І.М.; 

Дмитра Северина, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Сіверської міської ради, керівник Чудопал Г.М.; 

Аліну Кіпоть, Микільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Волженцева Т.А.; 

Киру Чепилову, Центр дитячої та юнацької творчості військово-

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

Як лауреата дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» 

2018 року: 

Наталію Джгун, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Трутко В.Л. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Шнурко О.М. - - - - 

2 + Шандура Г.М. - - - - 

3 + Гордієнко П.Г. - - - - 

4 + Приньов К.М. - - - - 

5 + Петренко Г.М. - - - - 

6 + Ахмедов М.А. - - - - 

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена. 

 



ВИРІШИЛИ:

До участі у дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» 
направити:

Дар’ю Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 
керівник Поплавська Т.М.;

Ансамбль «Арго» Народного художнього колективу вокальної студії 
«НеаііЬеаІ:», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 
керівник Петренко Г.М.;

Ансамбль «Містечко» Народного художнього колективу вокальної 
студії «НеагіЬеаІ», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 
керівник Ржищев І.І.;

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

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Карамель», 
позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 
Дружківської міської ради, керівник Сімагіна Н.В.;

Анастасію Гарагу, Білозерський освітньо-культурний центр 
Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л.;

Ліану Макар, Сонячна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Волноваської районної ради, керівник Войтенко І.М.;

Дмитра Северина, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Сіверської міської ради, керівник Чудопал Г.М.;

Аліну Кіпоть, Микільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Волноваської районної ради, керівник Волженцева Т.А.;

Киру Чепилову, Центр дитячої та юнацької творчості військово- 
цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.;

Як лауреата дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» 
2018 року:

Наталію Джгун, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 
творчості, керівник Трутко В.Л.

Голова журі: Шнурко О.М.

Члени журі:

Заступник голови журі:


