
 ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ 

 

20.12.2019 р.    Протокол № 17   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: 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 фестивалю-конкурсу для дітей та юнацтва «Різдвяні 

канікули». 

2. Рекомендації щодо участі переможців обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 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 967 

вихованців, з них хлопчиків – 164, дівчат – 803, з міст Торецька, Дружківки, 

Добропілля, Костянтинівки, Білозерського, Світлодарська, Маріуполя, 

Сіверська, Часового Яру, Краматорська, Новогродівки, Покровська, 

Слов’янська, Лиману, Мирнограду та Волноваського, Мангушського, 

Мар’їнського, Костянтинівського, Слов’янського районів. 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. 

Приньова К.М., члена журі, який запропонував, за результатами 

протоколів оцінювання журі обласного етапу Фестивалю, визначити 

переможців наступним чином:  

 

у номінації «Хореографічні колективи та солісти» 

Естрадний танець 



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.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», 

Білозерський освітньо-культурний центр Добропільської міської ради, 

керівники Голік О.В., Голік І.О.  

ІІ місце 

Народний 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.; 

Студія сучасного танцю «Молодіжний бульвар», Світлодарський Центр 

дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної ради, керівник 

Білоусова І.В. 

ІІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Райдуга-

Шанс», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, 

керівники Рудь Л.К., Бойко О.Ф., Ковальова З.В.  

 

І-ІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

Зразкова студія сучасного танцю «Планета Л», Центр дитячої та 

юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівники Барбарік І.І., 

Аніщенко А.М.   

 

ІІ 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. 

ІІ місце 

Колектив сучасного танцю «Гармонія», позашкільний навчальний 

заклад «Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради», 

керівник Борисова Н.Г. 

ІІІ місце 

Колектив сучасного танцю «Шанталь», позашкільний навчальний заклад 

«Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради», 

керівник Зверева В.Б. 

 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

 І місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Хіміон Т.П. 



ІІІ місце 

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

керівник Віноградова О.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

Студія сучасного танцю «Молодіжний бульвар», Світлодарський Центр 

дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної ради, керівник 

Гавриш К.О. 

ІІ місце 

Дитячий хореографічний колектив «Задоринки», Часовоярський Центр 

дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної ради, керівник 

Мартинюк Н.В. 

 

Стилізований народний танець 

Соло 

І вікова категорія 

 ІІІ місце 

Софія Кацагорова, Ялтинська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 

Першотравневої районної ради, керівник Небиліченко Г.В. 

 

Колективи 

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники  

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С., Яценко Л.В. 

ІІІ місце 

Ансамбль народного танцю «Колорит», комунальний заклад 

«Донецький палац молоді «Юність», керівник Ткачук С.П. 

 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

 І місце 

Колектив сучасного танцю «Гармонія», позашкільний навчальний 

заклад «Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради», 

керівник Борисова Н.Г. 

ІІ місце 

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

керівник Віноградова О.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С., Яценко Л.В.  



Бальна хореографія 

І вікова категорія 

 І місце 

Зразковий колектив спортивного бального танцю «Перлина», 

Мангушський районний центр дитячої творчості Першотравневої районної 

ради, керівник Вербицька М.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

Дует «Созвездие», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Русалим О.А.; 

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Хіміон Т.П. 

 

Модерн-танець 

Contemporary 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

 І місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Хіміон Т.П. 

 

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

Естрадний вокал 

Соло 

І вікова категорія 

 І місце 

Владислава Кузьменко, Центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Мелашенко О.Г. 

ІІ місце 

Вікторія Красовська, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької 

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

ІІІ місце 

Софія Шаталова, Курахівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів № 3 Мар'їнської районної ради, керівник Шаталова Н.В. 

 

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

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

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

керівник Поплавська Т.М. 

ІІІ місце 

Михайло Рижков, Центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Мелашенко О.Г. 



ІІІ вікова категорія 

 І місце 

Ксенія Князькова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

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

ІІ місце 

Олександра Масло, Павлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Мар'їнської районної ради, керівник Неліпа А.В. 

ІІІ місце 

Анна Скряга, Краматорський ліцей № 4 «Успіх» Краматорської міської 

ради, керівник Метелиця С.П. 

 

Дует 

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

Марія Чала та Анастасія Гейко, Мар'їнський районний Центр дитячої та 

юнацької творчості Мар'їнської районної ради, керівник Чередниченко О.А. 

 

ІІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

Максим Філоненко та Амвросій Гейко, Мар'їнський районний Центр 

дитячої та юнацької творчості Мар'їнської районної ради, керівник 

Чередниченко О.А. 

 

IV вікова категорія 

 ІІ місце 

Дует «Меловінатор», Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. 

Валерія Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В. 

 

Ансамбль 

І вікова категорія 

 І місце 

Ансамбль естрадної пісні «Барви», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Коргут О.В. 

 

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

Вокальний гурток «Веселі нотки», Микільська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради, керівник Боринос Д.А. 

 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

Вокальний ансамбль «Нон стоп», комунальний заклад «Центр дитячої та 

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

Куриленко І.В. 

 



IV вікова категорія 

 І місце 

Ансамбль «Зоряночка», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

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

 

у номінації «Вокальні ансамблі, троїсті музики та окремі виконавці у жанрі 

народної музики» 

Народний вокал 

Соло 

IІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

Марія Сидорук, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 

Волноваської районної ради, керівник Букір В.В. 

 

Інструментальна музика 

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

Інструментальний ансамбль гуртка гітари «Срібні струни», Центр 

позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник Сорокін І.В. 

 

у номінації «Читці» 

І вікова категорія 

 ІІ місце 

Олександр Макаров, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Маркова О.М. 

ІІІ місце 

Дмитро Корінецький, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л. 

 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

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

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

керівник Пивоварова Я.В.  

ІІ місце 

Софія Тихонова, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Афонічева А.Л. 

ІІІ місце 

Кіра Аборончикова, комунальний заклад «Донецький палац молоді 

«Юність», керівник Моць М.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

Богдан Панасюк, Діанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Власова С.Е. 



ІІ місце 

Анастасія Власенко, комунальний заклад «Школа мистецтв» 

Слов'янської міської ради, керівник Шевельова М.В. 

ІІІ місце 

Богдан Богатир, комунальний заклад «Донецький палац молоді 

«Юність», Моць М.М. 

 

IV вікова категорія 

 І місце 

Поліна Вакарєва, Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Шульга Т.О.; 

Олена Ільченко, Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Шульга Т.О. 

 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Шнурко О.М. - - - - 

2 + Шандура Г.М. - - - - 

3 + Приньов К.М. - - - - 

4 + Петренко Г.М. - - - - 

5 + Ахмедов М.А. - - - - 

 

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», 

Білозерський освітньо-культурний центр Добропільської міської ради, 

керівники  Голік О.В., Голік І.О.; 

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Хіміон Т.П. (ІІ-ІІІ вікова категорія); 

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Хіміон Т.П. (ІІІ вікова категорія). 



ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Шнурко О.М. - - - -

2 Шандура Г.М. - - - -

3 + Приньов К.М. - - - -

4 4- Петренко Г.М. - - - -

5 4- Ахмедов М.А. - - - -

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», 
Білозерський освітньо-культурний центр Добропільської міської ради, 
керівники Голік О.В., Голік І.О.;

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 
Хіміон Т.П. (ІІ-ІІІ вікова категорія);

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 
Хіміон Т.П. (III вікова категорія).

Голова журі:

Заступник голови журі: 

Члени журі:

Шнурко О.М.

Шандура Г.М.

Приньов К.М. 

Петренко Г.М. 

Ахмедов М.А.


