
ПРОТОКОЛ 

 

11.12.2020     м. Слов’янськ     № 17 

  

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для дітей 

та юнацтва «Різдвяні канікули» 

 

Голова журі: Павло Геннадійович Гордієнко – завідувач відділу масових 

заходів та організації дозвілля Донецького обласного палацу дитячої  

та юнацької творчості. 

Заступник голови журі: Ганна Миколаївна Шандура – керівник художній 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. 

Члени журі: Геннадій Миколайович Петренко – керівник «Народного 

художнього колективу» вокальної студії «HEARTBЕАT», Олена Олексіївна 

Карпенко – завідувач відділу художньої творчості Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості, Костянтин Миколайович Приньов – 

методист Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Андрій 

В’ячеславович Федічев – методист відділу масових заходів та організації 

дозвілля Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Марк 

Анатолійович Ахмедов – керівник гуртка Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості. 

 

Порядок денний: 

 

1. Визначення переможців, підведення підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно списків та протоколів оцінювання журі обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули» 

(далі – Фестиваль). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Всеукраїнських та 

Міжнародних фестивалях та конкурсах за відповідною тематикою.  

 

СЛУХАЛИ:  

1. Гордієнко П.Г., голову журі, який зазначив, що, згідно заявок, було 

проведено обласний етап Фестивалю, в якому прийняли участь 1455 

вихованців, з них хлопчиків – 300 та дівчат – 1155, з міст Лиману, Маріуполя, 

Торецька, Дружківки, Слов’янська, Сіверська, Краматорська, Добропілля, 

Покровська, Авдіївки, Мирнограду, Бахмута, Білозерського, Костянтинівки, 

Гірника та Мангушського, Покровського, Слов’янського, Бахмутського, 

Костянтинівського, Великоновосілківського, Мар’їнського, Волноваського 

районів. Також участь взяли вихованці Донецького обласного палацу дитячої та 
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юнацької творчості, комунального закладу «Донецького Палацу молоді 

«Юність», Олександрівської, Іллінівської та Черкаської селищної ради. 

2. Петренко Г.М., члена журі, який запропонував визначити переможців у 

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

наступним чином: 

у номінації: «Вокальні гурти та солісти з різних напрямків сучасної 

музики» 

Солісти 

І вікова категорія 

І місце: 

Софія Хохлова, Мангуська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 

Першотравневої районної ради, керівники Орел В.А., Ляпіна А.В. 

ІІ місце: 

Владислава Кузьменко, вокальний ансамбль «Пісенний вернісаж», Центр 

дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 

керівник Мелашенко О.Г. 

ІІІ місце: 

Кіра Антоненко, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Ракитянська А.В.; 

Софія Синиця, вокально-хореографічна студія «Мікс-мажор», Центр 

дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівник 

Щербатова-Катюк О.Є.; 

Ірина Старцева, гурток естрадного сольного співу «Кристал», Мар’їнський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Чередниченко О.А.; 

Владислав Чекал, гурток «Сольний спів», Великоновосілківський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Чекал В.П. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Алексієнко, «Зразковий художній колектив» вокальний 

ансамбль «Співаночки», Центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.; 

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

естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Єлаш І.В.; 

Михайло Рижков, вокальний ансамбль «Пісенний вернісаж», Центр 

дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 

керівник Мелашенко  О.Г.; 

Валерія Сметана, «Зразковий художній колектив» вокальна студія 
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«Дзвіночок», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, 

керівник Московцева К.В. 

ІІ місце: 

Каміла Холод, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької 

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

Марія Шевченко, Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Коргут О.В. 

ІІІ місце: 

Анна Пальова, «Зразковий художній колектив» вокальний ансамбль 

«Співаночки», Центр дитячої та юнацької творчості військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.; 

Єлизавета Перебайло, комунальний заклад «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Волошина Н.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Регіна Кулибанич, комунальний заклад «Мангушський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Мангушської районної ради, керівник 

Березіна Т.І. 

ІІІ місце: 

Діана Дейнега, гурток «Вокальне мистецтво», Будинок творчості дітей та 

юнацтва Мирноградської міської ради, керівник Бояр Н.Ю. 

 

Дует 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Вікторія Ковальчук та Маргарита Ковальчук, гурток сольного співу 

«Бельканто», Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник 

Лісняк Л.І. 

 

Тріо 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Тріо «Доміно», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради, керівник Ланевська В.Є. 
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ІІІ вікова категорія 

І місце: 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», 

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

 

Квінтет 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Ансамбль «Нон стоп», «Народний художній колектив» вокальна студія 

«Сольвейг», комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості м. 

Слов’янська», керівник Куриленко І.В. 

 

Вокальні гурти 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Вокальна студія «Співаночки», Лиманський міський Центр позашкільної 

роботи Лиманської міської ради, керівник Ракитянська А.В.; 

«Зразковий художній колектив» вокальна студія «Дзвіночок», Центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Московцева К.В. 

ІІІ місце: 

Ансабль естрадної пісні «Барви», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Коргут О.В. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Гурток естрадної пісні «Арго», комунальний комплексний позашкільний 

навчальний заклад «Маріупольський міський Палац естетичного виховання», 

керівник Анісович Н.О. 

 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Вокальний ансамбль «Фенікс», комунальний заклад «Волноваський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 

керівник Чернявська В.Ф. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 
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Ансамбль «Арго», «Народний художній колектив» вокальна студія 

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

керівник Петренко Г.М. 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» вокальна студія «Дзвіночок», Центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Московцева К.В. 

 

3. Карпенко О.О., члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 

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

народної музики» наступним чином: 

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

жанрі народної музики» 

Солісти 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Єлизавета Астахова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В. 

ІІ місце: 

Мілана Акопова, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради, керівник Ланевська В.Є. 

 

Вокальні ансамблі 

змішана вікова категорія 

І місце: 

Вокальний гурток «Мрія», Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Жмур Т.В. 

 

4. Гордієнко П.Г., голову журі, який запропонував визначити переможців у 

номінації «Інструментальний жанр» наступним чином: 

у номінації: «Інструментальний жанр» 

Солісти 

І вікова категорія 

І місце: 

Ілля Сердюк, комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність», 

керівник Бубнов А.Л. 
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ІІ вікова категорія 

І місце: 

Максим Сергійчик, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Бубнов А.Л. 

 

Дует 

І вікова категорія 

І місце: 

Тимур Клименко та Марк Василенко, комунальний заклад «Донецький 

Палац молоді «Юність», керівник Бубнов А.Л. 

 

Ансамблі 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Ансамбль гітаристів «Срібні струни», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Сорокін І.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Вокальниий гурт «Loud Silence», комунальний заклад «Донецький Палац 

молоді «Юність», керівники Бубнов А.Л., Бубнова Н.С., Биченко Е.Є. 

 

5. Ахмедова М.А., члена журі, який запропонував визначити переможців у 

номінаціях «Фольклорні колективи та вертепи з уривками великих 

фольклорних вистав» та «Читці» наступним чином: 

у номінації: «Фольклорні колективи та вертепи з уривками великих 

фольклорних вистав» 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Шкільний ляльковий театр «Казкарі», Слов’янський навчально-виховний 

комплекс № 1, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості м. 

Слов’янська», керівник Мякіна Л.О. 

 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Гурток «Шкільний корабель», комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, 

керівник Романенко М.Г. 
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у номінації: «Читці» 

Солісти 

І вікова категорія 

І місце: 

Варвара Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Погромська О.М. 

ІІІ місце: 

Анастасія Дороніна, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Овчаренко Р.Р.; 

Дмитро Корінецький, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Добропільської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л.; 

Варвара Редько, театр-студія «Маскарад», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Мішарьова Т.А.; 

Катерина Сябукова, підготовче відділення театральної студії «Маскарад», 

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Краматорської міської 

ради, керівник Бичек Т.В. 

 

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.; 

Олександр Макаров, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Овчаренко Р.Р. 

ІІ місце: 

Дар'я Маменко, Новостепанівський навчально-виховний комплекс «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів — дитячий садок» Олександрівської 

селищної ради, керівник Гнатко О.М. 

ІІІ місце: 

Марія Бичек, Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Мішарьова Т.А.; 

Юрій Васильєв, гурток сценічної майстерності «Витівники», Білозерський 

освітньо-культурний центр Добропільської міської ради, керівник 

Афонічева  А.Л.; 

Софія Тихонова, гурток сценічної майстерності «Витівники», Білозерський 

освітньо-культурний центр Добропільської міської ради, керівник 

Афонічева  А.Л. 
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ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Юлія Шмарова, Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Бахмутської районної ради, керівник Шаповалова Л.М. 

ІІ місце: 

Маргарита Журенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 

Мирноградської міської ради, керівник Яремченко І.В. 

ІІІ місце: 

Данило Коханевич, гурток «Імпровіз», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Колісникова  А.В.; 

Анастасія Ніконова, Центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Мішарьова Т.А. 

 

Дует 

І-ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Іван Соломко та Євгеній Оборозний, комунальний початковий 

спеціалізований мистецький навчальний заклад (Школа естетичного виховання) 

«Школа мистецтв м. Слов′ янська», керівник Шевельова М.В. 

 

6. Шандуру Г.М., заступника голови журі, яка запропонувала визначити 

переможців у номінації «Хореографічні колективи та солісти» наступним 

чином: 

у номінації: «Хореографічні колективи та солісти» 

Тріо 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

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

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Петрова Т.В. 

 

Хореографічні колективи 

І вікова категорія 

І місце: 

Зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Формула», 

комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського 

району м. Маріуполя» департаменту освіти Маріупольської міської ради, 
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керівники Ласкаржевська Ю.О., Кучерук М.С.  

 

І-ІІ вікова категорія 

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. 

 

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 Є.В. 

ІІ місце: 

Зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Формула», 

комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського 

району м. Маріуполя» департаменту освіти Маріупольської міської ради, 

керівники  Ласкаржевська Ю.О., Кучерук М.С. 

ІІІ місце: 

Народний колектив сучасного танцю «Міленіум», Будинок дитячої та 

юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник Кайдалова Т.Г. 

 

Народно-сценічний танець 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

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

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Гордієнко П.Г. - - - - 

2 + Шандура Г.М. - - - - 

3 + Петренко Г.М. - - - - 

4 + Карпенко О.О. - - - - 

5 + Приньов К.М. - - - - 
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6 + Федічев А.В. - - - - 

7 + Ахмедов М.А. - - - - 

За результатами голосування, пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Фестивалю. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Гордієнко П.Г., голову журі, який запропонував до участі  

у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та конкурсах за відповідною 

тематикою рекомендувати: 

Софію Хохлову, Мангуська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 

Першотравневої районної ради, керівники Орел В.А., Ляпіна А.В.; 

Анастасію Алексієнко, «Зразковий художній колектив» вокальний 

ансамбль «Співаночки», Центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.; 

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

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

керівник Єлаш І.В.; 

Михайла Рижкова, вокальний ансамбль «Пісенний вернісаж», Центр 

дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 

керівник Мелашенко  О.Г.; 

Валерію Сметану, «Зразковий художній колектив» вокальна студія 

«Дзвіночок», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, 

керівник Московцева К.В.; 

Регіну Кулибанич, комунальний заклад «Мангушський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Мангушської районної ради, керівник 

Березіна Т.І.; 

Тріо «Доміно», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької 

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

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», 

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В.; 

Ансамбль «Нон стоп», «Народний художній колектив» вокальна студія 

«Сольвейг», комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості м. 

Слов’янська», керівник Куриленко І.В.; 

Вокальний ансамбль «Фенікс», комунальний заклад «Волноваський 
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районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 

керівник Чернявська В.Ф.; 

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

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

керівник Петренко Г.М.; 

Єлизавету Астахову, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В.; 

Вокальний гурток «Мрія», Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Жмур Т.В.; 

Іллю Сердюка, комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність», 

керівник Бубнов А.Л.; 

Максима Сергійчика, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Бубнов А.Л.; 

Тимура Клименко та Марка Василенко, комунальний заклад «Донецький 

Палац молоді «Юність», керівник Бубнов А.Л.; 

Ансамбль гітаристів «Срібні струни», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Сорокін І.В.; 

Вокальниий гурт «Loud Silence», комунальний заклад «Донецький Палац 

молоді «Юність», керівники Бубнов А.Л., Бубнова Н.С., Биченко Е.Є.; 

Шкільний ляльковий театр «Казкарі», Слов’янський навчально-виховний 

комплекс № 1, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості м. 

Слов’янська», керівник Мякіна Л.О.; 

Гурток «Шкільний корабель», комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, 

керівник Романенко М.Г.; 

Варвару Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Погромська О.М.; 

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

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

керівник Пивоварова Я.В.; 

Олександра Макарова, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Овчаренко Р.Р. 

Юлію Шмарову, Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Бахмутської районної ради, керівник Шаповалова Л.М.; 

Зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Формула», 

комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського 

району м. Маріуполя» департаменту освіти Маріупольської міської ради, 
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керівники Ласкаржевська Ю.О., Кучерук М.С.; 

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

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Сімагіна Є.В.; 

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

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Гордієнко П.Г. - - - - 

2 + Шандура Г.М. - - - - 

3 + Петренко Г.М. - - - - 

4 + Карпенко О.О. - - - - 

5 + Приньов К.М. - - - - 

6 + Федічев А.В. - - - - 

7 + Ахмедов М.А. - - - - 

За результатами голосування, пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

До участі у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та конкурсах за 

відповідною тематикою рекомендувати: 

Софію Хохлову, Мангуська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 

Першотравневої районної ради, керівники Орел В.А., Ляпіна А.В.; 

Анастасію Алексієнко, «Зразковий художній колектив» вокальний 

ансамбль «Співаночки», Центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.; 

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

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

керівник Єлаш І.В.; 

Михайла Рижкова, вокальний ансамбль «Пісенний вернісаж», Центр 

дитячої та юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 

керівник Мелашенко  О.Г.; 

Валерію Сметану, «Зразковий художній колектив» вокальна студія 

«Дзвіночок», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, 

керівник Московцева К.В.; 
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Регіну Кулибанич, комунальний заклад «Мангушський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Мангушської районної ради, керівник 

Березіна Т.І.; 

Тріо «Доміно», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької 

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

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», 

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В.; 

Ансамбль «Нон стоп», «Народний художній колектив» вокальна студія 

«Сольвейг», комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості м. 

Слов’янська», керівник Куриленко І.В.; 

Вокальний ансамбль «Фенікс», комунальний заклад «Волноваський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 

керівник Чернявська В.Ф.; 

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

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

керівник Петренко Г.М.; 

Єлизавету Астахову, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В.; 

Вокальний гурток «Мрія», Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Жмур Т.В.; 

Іллю Сердюка, комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність», 

керівник Бубнов А.Л.; 

Максима Сергійчика, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Бубнов А.Л.; 

Тимура Клименко та Марка Василенко, комунальний заклад «Донецький 

Палац молоді «Юність», керівник Бубнов А.Л.; 

Ансамбль гітаристів «Срібні струни», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Сорокін І.В.; 

Вокальниий гурт «Loud Silence», комунальний заклад «Донецький Палац 

молоді «Юність», керівники Бубнов А.Л., Бубнова Н.С., Биченко Е.Є.; 

Шкільний ляльковий театр «Казкарі», Слов’янський навчально-виховний 

комплекс № 1, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості м. 

Слов’янська», керівник Мякіна Л.О.; 

Гурток «Шкільний корабель», комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, 

керівник Романенко М.Г.; 



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

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

Олександра Макарова, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 
Лиманської міської ради, керівник Овчаренко Р.Р.

Юлію Шмарову, Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 
Бахмутської районної ради, керівник Шаповалова Л.М.;

Зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Формула», 
комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського 
району м. Маріуполя» департаменту освіти Маріупольської міської ради, 
керівники Ласкаржевська Ю.О., Кучерук М.С.;

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

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

Голова журі:

Заступник голови журі: Г анна Шандура

Павло Гордієнко

Члени журі: Г еннадій Петренко

Олена Карпенко

- Костянтин Приньов

Андрій Федічев

Марк Ахмедов


