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19.02.2021 м. Слов’янськ № 4

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня 
Європи «Єврофест 2021»

Голова журі: Валентина Орєхова -  завідувач відділу масових заходів та 
організації дозвілля Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості.
Заступник голови журі: Ганна Шандура-Шаніна -  керівник художній 
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Члени журі: Костянтин Приньов -  методист Донецького обласного палацу 
дитячої та юнацької творчості, Анастасія Киркач -  керівник гуртка 
хореографічної студії «Фо-степ» Донецького обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості, Євген Сагайдак -  керівник «Народного художнього 
колективу» студії ТБ і преси «Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької 
творчості Добропільської міської ради (за згодою).

Порядок денний:
1. Визначення переможців, підведення підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно списків та протоколів оцінювання журі обласного етапу 
Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест 2021» (далі -  
Фестиваль).

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Всеукраїнському 
творчому фестивалі до Дня Європи «Єврофест 2021».

СЛУХАЛИ:
1. Валентину Орєхову, голову журі, яка зазначила, що, згідно заявок, було 

проведено обласний етап Фестивалю, в якому прийняли участь 289 вихованців, 
з них хлопчиків -  68 та дівчат -  221, з міст Костянтинівки, Краматорська, 
Білозерського, Добропілля, Дружківки, Торецька, Маріуполя, Селидового, 
Слов’янська, Мирнограду, Бахмута, Волноваського району, Іллінівської та 
Олександрівської селищної ради. Також участь взяли вихованці Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької творчості та комунального закладу 
«Донецького Палацу молоді «Юність».

2. Ганну Шандуру-Шаніну, заступника голови журі, яка запропонувала 
визначити переможців у номінації «Хореографія» наступним чином:

у номінації: «Хореографія»
І вікова категорія



II місце:
Хореографічний колектив «Авансцена», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівники Карпочова Л.Л., Карпочов А.С.

II вікова категорія
I місце:
«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

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

та юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівники Кошелева З.І., 
Сапего Л.А.

III місце:
Хореографічний колектив «Дитячий експрес», Центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шамрай Д.О.

III вікова категорія
її місце:
«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Непосиди», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 
Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.

III місце:
«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві», 

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 
Дружківської міської ради, керівник Беззуба Н.Ю.

V вікова категорія
II місце:
Хореографічний колектив «Авансцена», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівники Карпочова Л.Л., Карпочов А.С.

3. Костянтина ІІриньова, члена журі, який запропонував визначити 
переможців у номінаціях «Фотоколажі», «Постери, шаржи, малюнки», 
«Світлини» наступним чином:

у номінації: «Фотоколажі»
II вікова категорія
I місце:
Ілля Гартовін, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської 

ради, керівник Тополянська О.Ф.
II місце:



з

Уляна Рибалко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 
мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 
міської ради, керівник Кімеріна А.М.

III місце:
Софія Палій, Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівник Кімеріна А.М.

III вікова категорія
I місце:
Софія Шавиріна, Новоолександрівський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів — дитячий садок»
Олександрівської селищної ради, керівник Гончарова Д.В.

II місце:
Олександра Юрченко, «Народний художній колектив» студія

образотворчого мистецтва «Фантазія», керівник Кімеріна А.М.
III місце:
Максим Казаков, студія моделінгу та фотографії «АМОЕЬ», Центр

творчості дітей та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Васильєва А.М.

у номінації: «Постери, шаржи, малюнки»
Гуаш
1 вікова категорія
I місце:
Поліна Оніщенко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.

II місце:
Валентина Юшковська, гурток «Палітра», комунальний заклад

«Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької творчості»
Волноваської районної ради, керівник Бабченко О.В.

III місце:
Анастасія Кравченко, гурток «Палітра», комунальний заклад

«Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької творчості»
Волноваської районної ради, керівник Бабченко О.В.

II вікова категорія
І місце:
Анастасія Шемук, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник



Іноземцева Н.О.
II місце:
Орина Сафіуліна, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Миронова Т.О.
III місце:
Софія Самборська, гурток «Палітра», комунальний заклад «Волноваський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 
керівник Бабченко О.В.

III вікова категорія
II місце:
Варвара Карпова, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Череватенко О.В.

Кольорові олівці
I вікова категорія
III місце:
Валерій Мурашкін, гурток «Кольорові долоньки», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Прохода А.В.

II вікова категорія
III місце:
Софія Палій, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 
міської ради, керівник Кімеріна А.М.

III вікова категорія
III місце:
Ксенія Угнатенко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Мирноградської міської ради, керівник Кисла А. А.

Змішана техніка
III вікова категорія
III місце:
Данило Лазаренко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.

IV вікова категорія



III місце:
Софія Кльована, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.

у номінації: «Світлини»
I вікова категорія
II місце:
Марія Ілющенко, студія моделінгу та фотографії «АМОЕЬ», Центр 

творчості дітей та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Васильєва А.М.

II вікова категорія
II місце:
Софія Кахній, студія моделінгу та фотографії «АЬЮЕЬ», Центр творчості 

дітей та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Васильєва А.М.

III вікова категорія
І місце:
Анжеліка Скідан, фотогурток «Геліос», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Дєдякін С.А.
III місце:
Діана Авдієнко, студія моделінгу та фотографії «АМОЕЬ», Центр творчості 

дітей та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Васильєва А.М.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Валентина Орєхова - - - -

2 + Г анна Шандура- 
Шаніна

- - - -

3 + Костянтин Приньов - - - -

4 + Анастасія Киркач - - - -

5 + Євген Сагайдак - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможців Фестивалю.



СЛУХАЛИ:
1. Валентину Орєхову, голову журі, яка запропонувала до участі у 

Всеукраїнському творчому фестивалі до Дня Європи «Єврофест 2021» 
рекомендувати:

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

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Юність», Центр дитячої 
та юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівники Кошелева З.І., 
Сапего Л.А.;

Софію Шавиріну, Новоолександрівський навчально-виховний комплекс 
«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів — дитячий садок» 
Олександрівської селищної ради, керівник Гончарова Д.В.;

Поліну Оніщенко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 
юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Валентина Орєхова - - - -

2 + Г анна Шандура- 
Шаніна

- - -

+ Костянтин Приньов - - - -

4 + Анастасія Киркач - - - -

5 + Євген Сагайдак - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
До участі у Всеукраїнському творчому фестивалі до Дня Європи 

«Єврофест 2021» рекомендувати:
«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

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

та юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівники Кошелева З.І., 
Сапего Л.А.;

Софію Шавиріну, Новоолександрівський навчально-виховний комплекс 
«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів — дитячий садок»



Олександрійської селищної ради, керівник Гончарова Д.В.;
Поліну Оніщенко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.

Голова журі:

Заступник голови журі: 

Члени журі:

Валентина Орєхова

Г анна Шандура-Шаніна

Костянтин Приньов 

Анастасія Киркач 

Євген Сагайдак


