
 
 

ПРОТОКОЛ 

 

01.12.2020               м. Слов’янськ                                        № 12  

 

 

Засідання журі обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості дітей 

пільгових категорій дошкільного віку «Дерзай, малюк» 

 

Голова журі: Павло Геннадійович Гордієнко – завідувач відділу масових заходів 

та організації дозвілля Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

Заступник голови журі: Тетяна Василівна Куракова – завідувач відділу 

образотворчого мистецтва та декоративно-ужиткової творчості Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості. 

Члени журі: Марк Анатолійович Ахмедов – керівник гуртка 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, Ганна Миколаївна Шандура – керівник 

художній Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Світлана 

Олександрівна Фоміна – директор державної реабілітаційної установи «Центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас». 

 

Порядок денний: 

 

 Визначення переможців, підведення підсумків та оприлюднення результатів 

відповідно списків та протоколів оцінювання журі, обласного конкурсу-огляду 

дитячої художньої творчості дітей пільгових категорій дошкільного віку 

«Дерзай, малюк» (далі – Конкурс). 

 

СЛУХАЛИ:  

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

проведено Конкурс, в якому прийняли участь 185 вихованців, з них хлопчиків – 

59 та дівчат – 126, з міст Лиману, Торецька, Часового Яру, Дружківки, 

Добропілля, Українська, Сіверська, Мирнограду та Мангушського, Мар’їнського 

районів. Також участь брали вихованці Олександрівської селищної ради, 

закладів освіти інституційного догляду та виховання спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні обласної 

ради. 

Куракову Т.В., члена журі, яка запропонувала визначити переможців  

у номінаціях «Чарівна майстерня» та «Золотий пензлик» наступним чином: 

у номінації «Чарівна майстерня» 

Паперопластика 

І вікова категорія 
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І місце: 

Іван Перокотій, дошкільний навчальний заклад № 34 «Вуглик» відділу освіти 

Добропільської міської ради, керівник Палій Г.В. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Олена Черкасова, Новостепанівський навчально-виховний комплекс «Заклад 

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

селищної ради, керівник Валяєва Н.В. 

ІІІ місце: 

Ангеліна Матьковська та Діана Зуйкова, Маріупольський навчально-

реабілітаційний центр «Сонечко», керівник Ковбасовьська Л.Л.; 

Артем Супенко, Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник 

Немченко А.О. 

 

Квілінг 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Павло Сорока, Маріупольський навчально-реабілітаційний центр «Сонечко», 

керівник Марчук О.С. 

ІІ місце: 

Олег Локтіонов, Маріупольський навчально-реабілітаційний центр «Сонечко», 

керівник Марчук О.С. 

 

Аплікація 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Єлисей Ліпський, дошкільний навчальний заклад № 2 Лиманської міської ради, 

керівник Гвоздецька Н.О. 

ІІІ місце: 

Павло Сорока, Маріупольський навчально-реабілітаційний центр «Сонечко», 

керівник Михайлова С.С. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Вікторія Бєлкіна, Маріупольський навчально-реабілітаційний центр «Сонечко», 

керівник Михайлова С.С. 

 

Вироби з природних матеріалів 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Олександра Сазанська, Очеретинський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Попелюшка» Олександрівської селищної ради, керівник Білицька Л.І. 

 

 

ІІ вікова категорія 
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І місце: 

Іван Мельник, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 9 

«Тополька» відділу освіти Добропільської  міської ради, керівник Гусєва Н.Г. 

ІІ місце: 

Даніїл Різаханов, комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 

«Чебурашка» загального типу смт. Новотроїцьке Новотроїцької селищної ради 

Волноваського району, керівник Токарчук О.В. 

 

Робота з пластиліном 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Олександр Пузанко, комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

№ 20 «Сонечко» загального типу смт. Новотроїцьке Новотроїцької селищної 

ради Волноваського району, керівник Яценко І.В. 

ІІІ місце: 

Валерія Ананьєва, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Теремок» 

військово-цивільної адміністрації м. Волноваха Волноваського району, керівник 

Коваленко Т.А. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Софія Мащенко, Маріупольський навчально-реабілітаційний центр «Сонечко», 

керівник Прокопішина Н.С. 

 

Вітраж 

І вікова категорія 

І місце: 

Вікторія Анохіна, комунальний заклад «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Бабченко  О.В. 

 

Ліплення 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Богдан Онофрейчук, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 22 

«Райдуга» Білозерської міської ради, керівник Гайдар В.М. 

 

Художня вишивка 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Меланія Гордєєва, Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Кочнєва Є.В. 

ІІІ місце: 

Анастасія Кукуніна, Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник Кочнєва Є.В. 
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Робота з фетром 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Софія Кунова, Володимир Дзидзян та Поліна Матвійко, Маріупольський 

навчально-реабілітаційний центр «Сонечко», керівник Гетман Н.В. 

 

Робота з вовною 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Ангеліна Матьковська, Маріупольський навчально-реабілітаційний центр 

«Сонечко», керівник Плєшивцева Т.В. 

 

Вироби з джута 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ганна Юшковська, комунальний заклад «Волноваський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Паскал  О.М. 

 

М’яка іграшка 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ксенія Шпак, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради, керівник Гутник О.Л. 

 

Айрис-фолдінг 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Андреєва, Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник 

Немченко А.О. 

 

Кінусайга 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Діана Зуйкова та Анжеліка Луценко, Маріупольський навчально-реабілітаційний 

центр «Сонечко», керівник Плєшивцева Т.В. 

 

Робота з пряжею 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Дмитро Підлісний, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 «Світлячок» 

загального розвитку комунальної форми власності м. Українськ Селидівської 

міської ради, керівник Рямова С.В. 

 

 

ІІІ місце: 
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Анастасія Підлісна, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 «Світлячок» 

загального розвитку комунальної форми власності м. Українськ Селидівської 

міської ради, керівник Шевелєва О.М. 

 

Ізонитка 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Діана Постолакій, Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Кочнєва Є.В. 

 

Змішана техніка 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Матвій Бондаренко, заклад дошкiльноi освiти (ясла-садок) загального розвитку 

«Буратiно» Сiверської мiської ради Бахмутського району, керівник Щепенко Т.Г. 

 

І-ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дар’я Іваненко та Максим Іваненко, дошкільний навчальний заклад ясла-садок 

комбінованого типу № 5 «Красная шапочка» Дружківської міської ради, 

керівник Белошенко С.В. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Анна Стороженко, дошкільний навчальний заклад № 34 «Вуглик» відділу освіти 

Добропільської міської ради, керівник Богдан В.В. 

 

у номінації «Золотий пензлик» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Олексій Данєнков, дошкільний навчальний заклад № 34 «Вуглик» відділу освіти 

Добропільської міської ради, керівник Петруня А.Ю. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Софія Гришкевич, комунальна організація (установа, заклад) дошкільний 

навчальний заклад № 24 «Росинка» Білозерської міської ради, керівник 

Задержинська Л.О. 

 

ІІІ місце: 

Аміна Ал-Джанабі, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради, керівник Ал-Джанабі В.П. 

Гордієнко П.Г., члена журі, який запропонував визначити переможців  

у номінації «Пісенний вернісаж» наступним чином: 
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у номінації «Пісенний вернісаж» 

Солісти 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Кіра Іжболдіна, дошкільний навчальний заклад № 15 «Малятко» ясла-садок 

загального розвитку Білицької міської ради, керівник Костєва О.О. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Єлизавета Костенко, гурток естрадного сольного співу «Кристал», Мар’їнський 

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

ІІІ місце: 

Дар'я Шульга, дитячий вокальний колектив «Соловейки», Часовоярський Центр 

дитячої та юнацької творчості, керівник Артюхіна З.Є. 

 

Ансамблі 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ансамбль «Дударики», дошкільний навчальний заклад № 3 Лиманської міської 

ради, керівник Скрипник О.О. 

ІІІ місце: 

Вокальний колектив «Домісолька», Маріупольський навчально-реабілітаційний 

центр «Сонечко», керівник Красозова Н.В. 

 

Шандуру Г.М., члена журі, яка запропонувала визначити переможців  

у номінації «Танцювальна мозаїка» наступним чином: 

 

у номінації «Танцювальна мозаїка» 

Солісти 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Аміна Ал-Джанабі, «Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю 

«Браво», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Петрова Т.В. 

 

Колективи 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Хореографічний колектив «Радість», Маріупольський навчально-

реабілітаційний центр «Сонечко», керівник Михайлова С.С. 

ІІ місце: 

Колектив «Сонечко», дошкільний навчальний заклад № 7 «Посмішка» 

Мирноградської міської ради, керівник Середова С.Ф. 

ІІІ місце: 
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Вікторія Кутузова, Варвара Клепач та Аліса Єфимчук, заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 7 «Мир» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Шульга Л.В. 

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

у номінаціях «Оригінальний жанр» та «Театральна скарбничка» наступним 

чином: 

 

у номінації «Оригінальний жанр» 

Солісти 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Марія Аксьонова, студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Марія Євженко, студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р. 

 

Колективи 

І-ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ансамбль «Веселі малюки», Маріупольська спеціальна школа № 21 Донецької 

обласної ради, керівник Ліхуша  Ю.С. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Колектив «Краплинки зі «Струмочка», заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

№  3 «Струмок» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Якименко  О.В. 

 

у номінації «Театральна скарбничка» 

Солісти 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Вікторія Голубова, дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого 

типу № 2 «Теремок» Дружківської міської ради, керівник Пронь  І.М. 

ІІІ місце: 

Лєсана Недрянко, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської 

ради, керівник Недрянко О.В. 

 

Дует 

І-ІІ вікова категорія 

І місце: 

 

 



Родина Купіних, дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу 
№ 34 «Дельфін» Дружківської міської ради, керівник Єфремова А.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Гордієнко П.Г. - - - -

2 4- Куракова Т.В. - - - -

3 + Ахмедов М.А. - - - -

4 + Федічев А.В. - - - -

5 + Шандура Г.М. - - - -

6 + Фоміна С.О. - - - -

За результатами голосування, пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможців Конкурсу.

Голова журі:

Заступник голови журі:

Члени журі: Марк Ахмедов 

Андрій Федічев 

Г анна Шандура 

Світлана Фоміна


