
ПРОТОКОЛ 

 

03.03.2021     м. Слов’янськ     № 5 

  

Засідання журі обласного етапу дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми 

звитяги» 

 

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: Олена Карпенко – завідувач відділу художньої творчості 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Геннадій 

Петренко – керівник «Народного художнього колективу» вокальної студії 

«Heartbeat» Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Інна 

Куриленко – керівник «Народного художнього колективу» вокальної студії 

«Сольвейг» КЗ «ЦДЮТ» м. Слов’янськ (за згодою), Олександр Куриленко – 

керівник вокальної студії «Соната» КЗ «ЦДЮТ» м. Слов’янськ (за згодою), 

Тетяна Куракова – завідувач відділу декоративно-ужиткової творчості та 

образотворчого мистецтва Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості, Анатолій Дзюбан – керівник «Народного художнього колективу» 

студії образотворчого мистецтва «Степ» Мар’їнського районного центру 

дитячої та юнацької творчості (за згодою), Тетяна Горбунова – керівник 

«Народного художнього колективу» студії образотворчого мистецтва «Жар-

птиця» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград (за згодою), Тетяна 

Петрова – керівник «Народного художнього колективу» ансамблю сучасного 

танцю «Браво» ЦДЮТ Дружківської міської ради (за згодою), Катерина 

Тихонова – керівник «Народного художнього колективу» ансамблю 

хореографічних мініатюр «Вітерець» КЗ «Лівобережний районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості департаменту освіти Маріупольської міської 

ради» (за згодою), Ірина Зубенко – керівник гуртка-методист «Зразкового 

художнього колективу» літературно-творчої студії «Експеримент» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Костянтинівка (за згодою), Галина Бондаренко 

– керівник гуртка «Літературна творчість» Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості, Оксана Сушко – керівник гуртка «Українська 

мова» 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 

дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» (далі – Фестиваль). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у дитячо-юнацькому 
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фестивалі мистецтв «Сурми звитяги». 

 

СЛУХАЛИ:  

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

проведено обласний етап Фестивалю, в якому прийняли участь 233 вихованців, 

з них хлопчиків – 56 та дівчат – 177, з міст Краматорська, Білозерського, 

Добропілля, Дружківки, Лиману, Торецька, Маріуполя, Слов’янська, 

Мирнограду, Бахмута, Волноваського району, Олександрівської селищної ради. 

Також участь взяли вихованці Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості та Парасковіївської спеціальної школи № 40 Донецької 

обласної ради.  

2. Олену Карпенко, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 

номінаціях «Солісти-вокалісти» та «Вокальні, вокально-інструментальні та 

вокально-хорові ансамблі» наступним чином: 

у номінації: «Солісти-вокалісти» 

І вікова категорія 

І місце: 

Поліна Гущіна, Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Якименко Є.Г.; 

Світлана Романенко, КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. 

Слов’янськ», керівник Куриленко О.М. 

ІІ місце: 

Аліна Гудкова, Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Волноваської районної ради, керівник Морозова Ю.В.; 

Єлизавета Перебайло, гурток «Веселі нотки», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Волошина Н.В. 

ІІІ місце: 

Поліна Кривонос, гурток естрадної пісні «Сузір'я», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Юрченко Л.В.; 

Вікторія Сухом'ясова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 

Мирноградської міської ради, керівник Алєйнікова Н.С. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Микита Давиденко, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Ланевська В.Є. 

ІІІ місце: 
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Анна Белозерова, гурток «Веселі нотки», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Подставньов І.В.; 

Владислав Пуголовкін, Краматорська українська гімназія Краматорської 

міської ради, керівник Хмарний М.М. 

 

у номінації: «Вокальні, вокально-інструментальні та вокально-хорові 

ансамблі» 

Дуети 

І вікова категорія 

І місце: 

Єлизавета Корольова та Святослав Садловський, вокальна студія 

«Sunshine», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Карпенко О.О. 

ІІ місце: 

Софія Попова та Елизавета Чернова, вокальна студія «Соната», КЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості м. Слов’янськ», керівник Куриленко О.М. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Герман Пуртов та Микита Давиденко, «Народний художній колектив» 

вокальний ансамбль «Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Ланевська  В.Є. 

 

Ансамблі 

І вікова категорія 

І місце: 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Сольвейг», ансамбль 

«Нон-стоп», КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янськ», керівник 

Куриленко І.В. 

ІІ місце: 

Гурток естрадної пісні «Сузір’я», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Юрченко Л.В. 

І-ІІ вікова категорія 

І місце: 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Heartbeat», ансамбль 

«Арго», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Петренко Г.М. 
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3. Катерину Тихонову, члена журі, яка запропонувала визначити 

переможців у номінації «Героїко-патріотична хореографічна композиція» 

наступним чином: 

у номінації: «Героїко-патріотична хореографічна композиція» 

Народна хореографія 

І вікова категорія 

І місце: 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Танцювальна студія «Фантазія», група «Торські козаки», Лиманський 

міський Центр позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівники 

Муравльова І.А. 

 

Сучасна хореографія 

І вікова категорія 

І місце: 

Хореографічний колектив «Авансцена», Донецький обласний палац 

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

ІІ місце: 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Райдуга-

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

керівник Рудь Л.К. 

 

4. Ірину Зубенко, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 

номінаціях «Художнє читання» та «Авторська поезія» наступним чином: 

у номінації: «Художнє читання» 

І вікова категорія 

І місце: 

Тамара Кириченко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Бугакова С.В.; 

Анастасія Кравчук, студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 
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юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р. 

ІІ місце: 

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

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

Пивоварова Я.В.; 

Марія Лягуша, студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р.; 

Тетяна Остапова, Білозерський освітньо-культурний центр відділу освіти 

Білозерської міської ради, керівник Афонічева А.Л. 

ІІІ місце: 

Аріна Коломоєць, Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Волноваської районної ради, керівник Безверха К.О.; 

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

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Колісникова  А.В.; 

Артур Радченко, Білозерський освітньо-культурний центр відділу освіти 

Білозерської міської ради, керівник Афонічева А.Л. 

 

у номінації: «Авторська поезія» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Людмила Вакуленко, Новостепанівський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів — дитячий садок» 

Олександрівської селищної ради, керівник Гнатко О.М. 

ІІІ місце: 

Олександра Гавриліна, гурток «Школа юного ведучого», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Пухальська Л.О. 

 

5. Тетяну Куракову, члена журі, яка запропонувала визначити переможців 

у номінації «Живописна, графічна, декоративно-тематична композиція» 

наступним чином: 

у номінації: «Живописна, графічна, декоративно-тематична композиція» 

Пластиліновий живопис 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Катерина Примак, гурток «Чарівники», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Вишневська М.М. 
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Вишивка  

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Софія Кардаш, гурток «Народні ремесла», Центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шкарупило М.П. 

 

Лялька-мотанка 

І вікова категорія 

І місце: 

Вікторія Ячменьова, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 

іграшка», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гутник О.Л. 

ІІІ місце: 

Віолета Ярошенко, гурток «Народна творчість», Центр дитячої та 

юнацької творчості Олександрівської селищної ради, керівник Любива Л.А. 

 

Кінусайга 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Віолетта Пивовар, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької творчості 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Хремльова О.С. 

 

Вироби з вовни 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Юрій Юшковський, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Філоненко Т.О. 

 

Витинанка 

І вікова категорія 

І місце: 

Софія Вирабян, Гранітненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Санжаровська С.П. 

 

Гуаш 

І вікова категорія 

І місце: 

Ганна Бондар, гурток «Образотворче мистецтво», Донецький обласний 
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палац дитячої та юнацької творчості, керівник Трутко В.Л.; 

Ганна Добрострой, гурток «Образотворче мистецтво», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Трутко В.Л.; 

Роман Копач, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 

Волноваської районної ради, керівник Хаджинова А.О.; 

Кира Чепилова, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева  Н.О. 

ІІ місце: 

Ксенія Ігнатенко, загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 

Мирноградської міської ради, керівник Кисла А.А. 

ІІІ місце: 

Ганна Євсєєва, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Миронова Т.О.; 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Валерій Леоніков, гурток «Образотворче мистецтво», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Трутко В.Л. 

 

Акварель 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Марта Волнянська, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

ІІІ місце: 

Богдан Юрченко, гурток «Акварелька», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Шпіньова Л.О. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Катерина Санько, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

 

Графіка 

І вікова категорія 
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ІІІ місце: 

Євгенія Ковальова, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Філоненко Т.О.; 

Олена Постникова, гурток «Образотворче мистецтво», Станція юних 

техніків Краматорської міської ради, керівник Іванова А.В. 

 

Кольорові олівці 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Вєроніка Польова, Art-майстерня «Dragonfly», Центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівник Марич Г.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Валентина Орєхова - - - - 

2 + 
Ганна Шандура-

Шаніна 
- - - - 

3 + Олена Карпенко - - - - 

4 + Геннадій Петренко - - - - 

5 + Інна Куриленко - - - - 

6 + Олександр Куриленко - - - - 

7 + Тетяна Куракова - - - - 

8 + Анатолій Дзюбан - - - - 

9 + Тетяна Горбунова - - - - 

10 + Тетяна Петрова - - - - 

11 + Катерина Тихонова - - - - 

12 + Ірина Зубенко - - - - 

13 + Галина Бондаренко - - - - 

14 + Оксана Сушко - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 
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ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Фестивалю. 

 

СЛУХАЛИ:  

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

дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» рекомендувати: 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Сольвейг», ансамбль 

«Нон-стоп», КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янськ», керівник 

Куриленко І.В.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Heartbeat», ансамбль 

«Арго», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Петренко Г.М.; 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.; 

Тамару Кириченко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Бугакова С.В.; 

Анастасію Кравчук, студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р.; 

Софію Вирабян, Гранітненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Санжаровська С.П.; 

Ганну Бондар, гурток «Образотворче мистецтво», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Трутко В.Л.; 

Ганну Добрострой, гурток «Образотворче мистецтво», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Трутко В.Л.; 

Романа Копача, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 

Волноваської районної ради, керівник Хаджинова А.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Валентина Орєхова - - - - 

2 + 
Ганна Шандура-

Шаніна 
- - - - 

3 + Олена Карпенко - - - - 

4 + Геннадій Петренко - - - - 

5 + Інна Куриленко - - - - 
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6 + Олександр Куриленко - - - - 

7 + Тетяна Куракова - - - - 

8 + Анатолій Дзюбан - - - - 

9 + Тетяна Горбунова - - - - 

10 + Тетяна Петрова - - - - 

11 + Катерина Тихонова - - - - 

12 + Ірина Зубенко - - - - 

13 + Галина Бондаренко - - - - 

14 + Оксана Сушко - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

До участі у дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» 

рекомендувати: 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Сольвейг», ансамбль 

«Нон-стоп», КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янськ», керівник 

Куриленко І.В.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Heartbeat», ансамбль 

«Арго», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Петренко Г.М.; 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.; 

Тамару Кириченко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Бугакова С.В.; 

Анастасію Кравчук, студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р.; 

Софію Вирабян, Гранітненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Санжаровська С.П.; 

Ганну Бондар, гурток «Образотворче мистецтво», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Трутко В.Л.; 

Ганну Добрострой, гурток «Образотворче мистецтво», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Трутко В.Л.; 



Романа Копача, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 
Волноваської районної ради, керівник Хаджинова А.О.

Голова журі:

Заступник голови журі: 

Члени журі:

Валентина Орєхова

анна Шандура-Шаніна

Олена Карпенко 

Геннадій Петренко 

Інна Куриленко 

Олександр Куриленко 

у Тетяна Куракова 

Анатолій Дзюбан 

,  Тетяна Горбунова 

Тетяна Петрова 

Катерина Тихонова 

Ірина Зубенко 

Г алина Бондаренко 

Оксана Сушко


