
ПРОТОКОЛ 

 

04.12.2020     м. Слов’янськ      № 14  

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського відкритого літературно-

музичного фестивалю «Розстріляна молодість» 

 

Голова журі: Олена Олексіївна Карпенко – завідувач відділу художньої 

творчості Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. 

Заступник голови журі: Ганна Миколаївна Шандура – керівник художній 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. 

Члени журі: Павло Геннадійович Гордієнко – завідувач відділу масових заходів 

та організації дозвілля 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: 

 

Визначення переможців, підведення підсумків та оприлюднення результатів 

відповідно списків та протоколів оцінювання журі, обласного етапу 

Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю «Розстріляна 

молодість» (далі – Фестиваль). 

 

СЛУХАЛИ:  

Карпенко О.О., голову журі, яка зазначила, що, згідно заявок, було 

проведено обласний етап Фестивалю, в якому прийняли участь 344 вихованців, 

з них хлопчиків – 84 та дівчат – 260, з міст Лиману, Торецька, Дружківки, 

Маріуполя, Костянтинівки, Краматорська, Добропілля, Білозерського, 

Покровська, Соледару, Слов’янська, Авдіївки, Сіверська, Мирнограду та 

Покровського, Бахмутського, Слов’янського, Ясинуватського, Волноваського 

районів. Також участь брали вихованці Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості, Олександрівської та Іллінівської селищної ради, закладів 

освіти інституційного догляду та виховання спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні обласної ради. 

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

номінації «Вокал» наступним чином: 

у номінації: «Вокал» 

Солісти 

І місце: 

Єлизавета Перебайло, комунальний заклад «Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Волошина  Н.В.; 

Давид Степанян , Народний ансамбль естрадної пісні «МИД», комунальний 
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заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського району м. 

Маріуполя» департаменту освіти Маріупольської міської ради, керівник 

Давидов  М.А. 

ІІ місце: 

Єлизавета Астахова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Художньо-

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

Єлаш  І.В.; 

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

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

Єлаш  І.В. 

ІІІ місце: 

Ангеліна Гребеннік, гурток «Веселі нотки», комунальний заклад «Волноваський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 

керівник Подставньов І.В.; 

Стефанія Мінакова, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Мирноградської 

міської ради, керівник Онищенко І.К. 

 

Дует 

ІІ місце: 

Олексій Самойленко та Микита Чернат, «Зразковий художній колектив» 

вокальний ансамбль «Пісенне сузір’я», заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів № 8 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Шалимова  Г.В. 

ІІІ місце: 

Дует «Співаночки», Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Ракитянська А.В. 

 

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

переможців у номінації «Хореографія» наступним чином: 

у номінації: «Хореографія» 

Хореографічні колективи 

ІІІ місце: 

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

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники  

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

 

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

номінації «Власні-авторські твори» наступним чином: 

у номінації: «Власні-авторські твори» 

І місце: 

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

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

селищної ради, керівник Гнатко О.М. 

ІІ місце: 

Каміла Яковенко, Мирнодолинський навчально-виховний комплекс «Заклад 
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загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів — дитячий садок» Олександрівської 

селищної ради, керівник Яковенко Н.Г. 

ІІІ місце: 

Наталія Тернющенко, Михайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Гуревич К.В.; 

Владислав Шибарєв, Навчально-виховний комплекс «Срібненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. А.Г. Черненка — дошкільний 

навчальний заклад» Покровської районної ради, керівник Рябко Л.М. 

 

Приньова К.М., члена журі, який запропонував визначити переможців у 

номінації «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» наступним 

чином: 

у номінації: «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Робота з пластиліном 

ІІІ місце: 

Гурток «Чарівні долоньки», Старомиколаївський навчально-виховний комплекс 

Іллінівської сільської ради Костянтинівського району, керівник Міх І.В. 

 

Асамбляж 

ІІІ місце: 

Марія Кравченко, гурток «Калинка», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Ляшова О.С. 

 

Полімерна гліна 

ІІІ місце: 

Уляна Буренко, гурток «Акварелька», комунальний заклад «Волноваський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 

керівник Герасименко О.М. 

 

Робота з бісером 

ІІІ місце: 

Ангеліна Кваша, гурток «Креативне рукоділля», Будинок дитячої та юнацької 

творчості Авдіївської міської ради, керівник Іванець О.В. 

 

Художня вишивка 

ІІІ місце: 

Руслан Фокін, Центр дитячої та юнацької творчості Олександрівської селищної 

ради, керівник Шкарупило М.П. 

 

Канзаші 

ІІ місце: 

Олександр Мироненко, гурток «Мистецтво нашого народу», комунальний 

заклад «Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради, керівник Герасименко О.М. 

Витинанка 
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ІІІ місце: 

Андрій Харченко, гурток «Витинанка», комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, 

керівник Полікарова Л.Г. 

 

Змішана техніка (декоративно-ужиткове мистецтво) 

Карина Гладишева, гурток «Чарівні візерунки», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Деркаченко І.А. 

 

Образотворче мистецтво 

ІІ місце: 

Іван Трушляков, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів Покровської 

районної ради, керівник Мартиненко Т.С.; 

Поліна Черкасова, «Зразковий художній колектив» Арт-студія «Колібрі», Центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Мазій В.В. 

ІІІ місце: 

Світлана Касатікова, «Зразковий художній колектив» Арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

Уляна Рибалко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

 

Живопис 

ІІ місце: 

Матвій Кіляр, Очеретинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Олександрівської селищної ради, керівник Кілюшек Л.М. 

ІІІ місце: 

Владислава Стоянова, Центр дитячої та юнацької творчості Олександрівської 

селищної ради, керівник Шмакова Н.П. 

 

Гуаш 

І місце: 

Варвара Карпова, комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність», 

керівник Череватенко О.В. 

ІІ місце: 

Вероніка Пивовар, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева  Н.О. 

ІІІ місце: 

Богдан Линевич, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 військово-

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

 

Акварель 

І місце: 
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Вікторія Черевко, гурток «Графіка», комунальний заклад «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Гнилицька С.А. 

ІІ місце: 

Олексій Довгай, студія «Місячне сяйво», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

ІІІ місце: 

Софія Євстафєва, гурток «Юний художник», комунальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Шаповалова Я.В. 

 

Акрил 

ІІ місце: 

Софія Шолохова, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева  Н.О. 

 

Графіка 

І місце: 

Анастасія Бабченко, гурток «Палітра», комунальний заклад «Волноваський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 

керівник Бабченко О.В. 

ІІ місце: 

Анастасія Бушкова, навчально-виховний комплекс «Срібненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. А.Г. Черненка — дошкільний 

навчальний заклад» Покровської районної ради, керівник Рябко Л.М. 

ІІІ місце: 

Анна Волошина, гурток «Палітра», комунальний заклад «Волноваський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 

керівник Бабченко О.В. 

 

Кольорові олівці 

І місце: 

Єлизавета Іванушкіна, заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 6 

Мирноградської міської ради, керівник Кишкань А.І. 

 

Пастель 

І місце: 

Уляна Сидорова, гурток «Образотворче мистецтво», Центр дітей та юнацтва 

Соледарської міської ради, керівник Борщевська Г.В. 

ІІ місце: 

Софія Борщевська, гурток «Розпис тканини в техніці батик», Центр дітей та 

юнацтва Соледарської міської ради, керівник Борщевська Г.В. 

 

Змішана техніка (образотворче мистецтво) 

ІІ місце: 



Дар'я Полякова, загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Мирноградської міської 
ради, керівник Кириловська О.Г.

Художня та документальна фотографія 
III місце:
Валентина Бекшаєва, Новостепанівський навчально-виховний комплекс «Заклад 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів — дитячий садок» Олександрівської 
селищної ради, керівник Гнатко О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Карпенко О.О. - - - -

2 + Шандура Г.М. - - - -

3 + Гордієнко П.Г. - - - -

4 + Приньов К.М. - - - -

5 + Федічев А.В. - - - -

6 + Ахмедов М.А. - - - -

За результатами голосування, пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможців Фестивалю.

Голова журі:

Заступник голови журі:

Члени журі:

Олена Карпенко 

Шандура 

Павло Гордієнко 

Костянтин Приньов 

Марк Ахмедов 

Андрій Федічев


