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Засідання журі обласного етапу  

Всеукраїнського відкритого літературно-музичного  

фестивалю вшанування воїнів  

«Розстріляна молодість» 

 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 Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю 

вшанування воїнів «Розстріляна молодість». 

2. Рекомендації щодо участі переможців обласного етапу 

Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю вшанування 

воїнів «Розстріляна молодість» (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 252 

вихованців, з них хлопчиків – 62, дівчат – 190, з міст Торецька,  Дружківки, 

Добропілля, Краматорська, Маріуполя, Слов’янська, Лиману, Мирнограду та 

Волноваського, Покровського, Костянтинівського, Слов’янського 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 Фестивалю. 

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

протоколів оцінювання журі обласного етапу Фестивалю, визначити 

переможців наступним чином:  

 

у номінації «Хореографія» 

Соло 



 І місце 

Катерина Жидкова, Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Рудь Л.К. 

 

Ансамбль 

 І місце 

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

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Беззуба Н.Ю. 

ІІ місце 

Народний художній колектив ансамбль сучасного танцю «Арт-Денс», 

комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського 

району м. Маріуполя» департаменту освіти Маріупольської міської ради, 

керівник Залавіна Т.В. 

 

у номінації «Вокал» 

Соло 

 І місце 

Єлізавета Петраченко, комунальний заклад «Будинок дитячої та 

юнацької творчості Кальміуського району м. Маріуполя» департаменту освіти 

Маріупольської міської ради, керівник Боршевська Ю.М. 

ІІ місце 

Владислава Клапатаускете, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Альохина О.В. 

ІІІ місце 

Катерина Ковальова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

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

Давид Степанян, комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької 

творчості Кальміуського району м. Маріуполя» департаменту освіти 

Маріупольської міської ради, керівник Давидов М.А. 

 

у номінації «Власні-авторські твори» 

Соло 

 І місце 

Олександр Бородін, Удачненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради, керівник Михалко В.В. 

ІІ місце 

Лідія Бобрицька, комунальний заклад Лівобережний районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості департаменту освіти Маріупольської міської 

ради, керівник Дмитрюк Є.Л. 

 

у номінації «Літературно-музична композиція» 

 ІІ місце 



Театр-студія «Світанок», Краматорська українська гімназія 

Краматорської міської ради, керівник Катуманова І.А. 

ІІІ місце 

Хореографічний гурток «Колорит», Краматорська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням Краматорської міської 

ради, керівник Левченко Н.Г. 

 

у номінації «Інсценізація вокального твору» 

 І місце 

Колектив «Нове покоління», Заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів ліцей «Гармонія» Мирноградської міської ради, керівник 

Панфілова О.В. 

 

у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Гіпсовий рельєф 

 І місце 

Аліна Григор’єва, Центр дитячої та юнацької творчості військово-

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

 

Вироби з тіста 

 ІІІ місце 

Анна Рибалкіна, Позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

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

 

Валяння 

 ІІ місце 

Вікторія Ячменьова, Позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

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

 

Витинання 

 ІІІ місце 

Віра Корицька, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

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

Єгор Приходько, комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, керівник 

Полікарова Л.Г. 

 

Джутова філігрань 

І місце 

Єлизавета Паскал, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Паскал О.М. 

 

Робота з бісером 

І місце 



Раїса Бельчікова, Маяківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Слов'янської районної ради, керівник Дєткіна А.Є.  

 

Народна лялька 

ІІ місце 

Анастасія Попкова, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

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

Солодухова Л.В. 

ІІІ місце 

Артем Золотов та Владислав Сопін, Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Ятченко В.М. 

 

Змішана 

ІІ місце 

Стефанія Виноградова, комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, керівник 

Беспала Н.М. 

 

у номінації «Образотворче мистецтво» 

Пастель 

 І місце 

Дар'я Павшіна, Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

ІІІ місце 

Ганна Роменьська, Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

 

Гуаш 

 І місце 

Валерія Антоненко, Краматорська українська гімназія Краматорської 

міської ради, керівник Жук Т.А.; 

Ганна Бойко, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 

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

ІІ місце 

Олександра Дорохова, Центр дитячої та юнацької творчості військово-

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

ІІІ місце 

Ольга Куріна, Позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

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

Міланія Мартинова, Станція юних техніків Краматорської міської ради, 

керівник Триценко С.В. 

 

Вугілля 

 ІІІ місце 



Карина Титаренко, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Трутко В.Л. 

 

Кольорові олівці 

 ІІІ місце 

Марія Качуровська, Центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Світлична К.С.; 

Анжеліка Хотинська, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Філоненко Т.О. 

 

Змішана 

 ІІІ місце 

Віолетта Балашова, Центр дитячої та юнацької творчості військово-

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

Євгенія Хозяінова, Позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

 

“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 Всеукраїнського відкритого 

літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна 

молодість». 

 

2. По другому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Всеукраїнському відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування 

воїнів «Розстріляна молодість» направити:  



«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві», 
Позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 
Дружківської міської ради, керівник Беззуба Н.Ю.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Шнурко О.М. - - - -

2 + Шандура Г.М. - - - -

3 + Гордієнко Ц.Г. - - - -

4 + Приньов К.М. - - - -

5 + Петренко Г.М. - - - -

6 + Ахмедов М.А. - - - -

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:

До участі у Всеукраїнському відкритому літературно-музичному 
фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» направити:

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві», 
Позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 
Дружківської міської ради, керівник Беззуба Н.Ю.

Голова журі:

Заступник голови журі:

Члени журі:

Шнурко О.М.

андура Г.М.

Гордієнко П.Г. 

Приньов К.М. 

Петренко Г.М. 

Ахмедов М.А.


