
ПРОТОКОЛ 

 

24.03.2021     м. Слов’янськ     № 6 

  

Засідання журі обласного етапу Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю 

народного мистецтва «Смарагдові витоки» 

 

Голова журі: Олена Карпенко – завідувач відділу художньої творчості 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.  

Заступник голови журі: Тетяна Куракова – завідувач відділу декоративно-

ужиткової творчості та образотворчого мистецтва Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості.  

Члени журі: Валентина Орєхова – завідувач відділу масових заходів та 

організації дозвілля Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості, Валентина Ланевська – керівник гуртка-методист «Народного 

художнього колективу» вокального ансамблю «Червона калина» ЦДЮТ 

Дружківської міської ради (за згодою), Ганна Шандура-Шаніна – керівник 

художній Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, 

Маргарита Сушко – керівник «Зразкового художнього колективу» ансамблю 

сучасного танцю «Німфея» ЦДЮТ Дружківської міської ради (за згодою), 

Антоніна Немченко – керівник гуртка-методист «Зразкового художнього 

колективу» студії паперової пластики «Папірус» Будинку творчості дітей та 

юнацтва м. Українськ (за згодою), Ірина Лежньова – керівник гуртка 

«Дивосвіт» Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, 

Костянтин Приньов – методист Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості, Сергій Дєдякін – керівник фотогуртка «Геліос» 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 

Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва «Смарагдові 

витоки» (далі – Фестиваль). 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Олену Карпенко, голову журі, яка зазначила, що, згідно заявок, було 

проведено обласний етап Фестивалю, в якому прийняли участь 844 вихованців, 

з них хлопчиків – 154 та дівчат – 690, з міст Світлодарська, Авдіївки, Гірника, 

Новогродівки, Костянтинівки, Селидового, Соледару, Старомлинівки, 

Українська, Часового Яру, Краматорська, Білозерського, Добропілля, 

Дружківки, Лиману, Торецька, Маріуполя, Слов’янська, Мирнограду, Бахмута, 

Волноваського, Мангушського, Мар’їнського, Ясинуватського районів, 
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Олександрівської селищної ради. Також участь взяли вихованці Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості, комунального закладу 

«Донецького Палацу молоді «Юність» та Парасковіївської спеціальної школи 

№ 40 Донецької обласної ради.  

2. Олену Карпенко, голову журі, яка запропонувала визначити переможців 

у номінаціях «Вокальне мистецтво» та «Народні інструменти» наступним 

чином: 

у номінації: «Вокальне мистецтво» 

Солісти 

І вікова категорія 

І місце: 

Єлизавета Костенко, гурток естрадного сольного співу «Кристал», 

Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Чередниченко О.А. 

 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

Анна Харченко, вокальна студiя «Престиж», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А. 

 

V вікова категорія 

ІІ місце: 

Микита Чернат, «Зразковий художній колектив» вокальний ансамбль 

«Пісенне сузір'я», заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Шалімова Г.В. 

 

Дуети 

V вікова категорія 

ІІ місце: 

Олексій Самойленко та Микита Чернат, «Зразковий художній колектив» 

вокальний ансамбль «Пісенне сузір'я», заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

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

Шалімова  Г.В. 

 

Вокальні ансамблі 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Вокальний колектив «Фенікс», КЗ «Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 
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Чернявська В.Ф. 

 

ІV-V вікова категорія 

І місце: 

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

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

Петренко Г.М. 

 

у номінації: «Народні інструменти» 

Дуети 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Дует «Веселий настрій», заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№  10 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Евсюкова М.В. 

 

Ансамблі 

змішана вікова категорія 

І місце: 

Ансамбль ударних інструментів «Гравітація», Центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівник Редькіна К.Л. 

 

3. Ганну Шандуру-Шаніну, члена журі, яка запропонувала визначити 

переможців у номінації «Хореографічне мистецтво» наступним чином: 

у номінації: «Хореографічне мистецтво» 

Колективи 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Асорті», 

група «Хеппі денс», Мангушський районний центр дитячої творчості, керівник 

Дранко Т.В. 

 

ІІІ-ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Подарунок», 

Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Басенко  Н.Є. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 
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Колектив народного танцю «Колорит», КЗ «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Ткачук С.П. 

ІІ місце: 

Ансамбль танцю «Асорті», Центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Русаченко В.Г. 

ІІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Асорті», 

група «Стиль», Мангушський районний центр дитячої творчості, керівник 

Мельнікова В.В.; 

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

Будинок дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник 

Кайдалова Т.Г. 

 

V вікова категорія 

І місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Беззуба  Н.Ю. 

ІІ місце: 

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

Будинок дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник 

Кайдалова Т.Г. 

 

4. Тетяну Куракову, заступника голови журі, яка запропонувала визначити 

переможців у номінаціях «Декоративно-ужиткове мистецтво» та «Художні 

ремесла» та «Образотворче мистецтво» наступним чином: 

у номінації: «Декоративно-ужиткове мистецтво» та «Художні ремесла» 

Вишивка хрестом 

І вікова категорія 

І місце: 

Юлія Яних, гурток «Моделювання іграшок-сувенірів», Старомлинівський 

Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Єригіна О.В. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Севостьянова, гурток «Народні ремесла», Районний 

позашкільний заклад «Волноваська станція юних техніків», керівник 

Севостьянова М.М. 

ІІІ місце: 
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Єльвіра Маліновская, гурток «Техніка рукоділля», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Чаус Н.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Євгенія Відющенко, гурток «Народні ремесла», Центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шкарупило М.П. 

ІІ місце: 

Поліна Бурцева, гурток «Вишиванка», ККПНЗ «Міський Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді», керівник Каданцева О.О. 

ІІІ місце: 

Дар’я Смирнова, КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 33» Маріупольської міської ради, керівник Кузнецова І.Ю. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Вероніка Нікітіна, гурток «Художня вишивка», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Савіна Н.Ю. 

ІІ місце: 

Олександр Михайлов, колектив «Всезнайка», гурток «Дизайн одягу», КЗ 

«Донецький Палац молоді «Юність», керівник Леонова В.І. 

ІІІ місце: 

Наталья Кротченко та Владислава Коваленко, Краматорська українська 

гімназія Краматорської міської ради, керівник Уразовская О.В.; 

 

V вікова категорія 

ІІ місце: 

Юлія Капшук, гурток «Сувенір», Бахмутський міський Центр дітей та 

юнацтва, керівник Ткаченко А.Р. 

 

Набивна вишивка 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Богдан Зайцев, КЗ «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим 

вивченням окремих предметів» Маріупольської міської ради, керівник 

Суржук  Г.В. 

 

Ткацтво 

ІІІ вікова категорія 
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І місце: 

Дар'я Буряк, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський центр 

позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Шилова Л.О. 

 

В’язання 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Аліса Таран, творчий колектив «В'язання», Центр творчості дітей та 

юнацтва м. Селидове, керівник Степаненко Н.Ю. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Дарія Папірова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Лепихова Л.М. 

ІІ місце: 

Кіра Бондарева, гурток художнього в'язання «Чарівний клубочок», 

Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Субач  О.М.; 

Вікторія Кузнєцова, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№  3 Краматорської міської ради, керівник Гулій Л.Г.; 

Анастасія Ярова, гурток «В'язання гачком», Будинок творчості дітей та 

юнацтва Мирноградської міської ради, керівник Булатова Г.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Софія Василенко, гурток «Виготовлення іграшок-сувенірів», 

Часовоярський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Ляш О.І.; 

Валерія Волченко, гурток «Чарівний клубочок», Районний позашкільний 

заклад «Волноваська станція юних техніків», керівник Васечко Т.І.; 

Дар’я Скрипниченко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 17 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Колбаса Т.М. 

ІІІ місце: 

Юлія Кравченко, Високопільський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Лисакова С.А. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Вікторія Цуканова, КЗ «Гімназія зі структурним підрозділом початкової 

школи № 58» Маріупольської міської ради, керівник Горб О.В. 
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ІІ місце: 

Ксенія Бабаскіна, Кіндратівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням інформатики та програмування Дружківської міської 

ради, керівник Муратова О.А. 

ІІІ місце: 

Олександр Тесля, КЗ «Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 40 ім. Миська Є.М.» Маріупольської міської ради, керівник Голуб Т.В. 

 

Вишивка стрічками 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ганна Щербань, Центр позашкільної роботи дітей та юнацтва 

Ясинуватського району, керівник Черкашина О.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Марина Фітісова, гурток «Рукодільниця», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Беспала В.О. 

ІІІ місце: 

Аріна Вінокурова, гурток «Вишивка стрічками», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Берлін Т.В. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Сніжана Іванець, гурток «Креативне рукоділля», Будинок дитячої та 

юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник Іванець О.В. 

ІІ місце: 

Поліна Яцук, гурток «Вишивка стрічками», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Берлін Т.В. 

 

М’яка іграшка 

І вікова категорія 

І місце: 

Милана Симакова, КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 33» Маріупольської міської ради, керівник Коровіна М.А.; 

Аліса Ушакова, гурток «Веселка», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Селиверстова Г.В. 

ІІІ місце: 

Каміла Костомарова, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 
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іграшка», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гутник О.Л. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Софія Соломаха, гурток «Фантазія», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Бурдюжан А.Е. 

ІІ місце: 

Анастасія Новікова, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 

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

керівник Гутник О.Л. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Софія Рящікова, гурток «Чарівниця», Світлодарський Центр дитячої та 

юнацької творчості, керівник Міхальова О.О. 

 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

Марія Кривонос, гурток «Чарівна майстерня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Солодухова Л.В. 

 

Лялька-мотанка 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Валерія Бєляєва, гурток «Умілі рученята», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Шульга Н.В.; 

Варвара Клімова, гурток «Умілі рученята», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Шульга Н.В.; 

Тетяна Шишман, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. 

Керменчик Волноваського району, керівник Пєркова А.І. 

ІІІ місце: 

Катерина Гаватюк, гурток «Іграшкова майстерня», Будинок дитячої 

творчості Новогродівської міської ради, керівник Єфанова Н.В. 

 

Текстильна лялька 

ІІ вікова категорія 



9 
 

І місце: 

Кирило Сазанков, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 16 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Жердій Ю.М. 

ІІ місце: 

Мілана Товт, Центр позашкільної роботи дітей та юнацтва Ясинуватського 

району, керівник Черкашина О.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Вікторія Гоминюк, гурток «Конструювання і технологія ляльки та 

іграшки», Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник 

Ковалевська Т.Ю. 

ІІІ місце: 

Євгенія Хозяінова, «Зразковий художній колектив» гурток «Моделювання 

та конструювання одягу», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

 

ІV вікова категорія 

ІІ місце: 

Олеся Панова, гурток «Чарівниця», Бахмутський міський Центр дітей та 

юнацтва, керівник Коваленко О.О. 

 

Пошиття 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Поліна Колчанова, «Зразковий художній колектив» гурток «Моделювання 

та конструювання одягу», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

 

Кінусайга 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ксенія Кошмакова, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької творчості 

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

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

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

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

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Роман Маруденко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 17 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Колбаса Т.М. 

 

Вироби з фоамірану 

І вікова категорія 

І місце: 

Вероніка Тендітна, гурток «Флористика та живопис», Часовоярський 

Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Василенко О.В. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ангеліна Галичина, гурток «Фантазія», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Бурдюжан А.Е. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ганна Харчук, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність», керівник 

Гулій  Л.Г. 

 

Вироби з вовни 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ангеліна Короченська, гурток «Творча майстерня», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Селиверстова Г.В. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Марія Порфіленко, Курахівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 5 Мар’їнської районної ради, керівник Чистякова Ю.В. 

ІІІ місце: 

Фердес Кочїгітоглу, гурток «Початкового технічного моделювання 

молодших школярів», Районний позашкільний заклад «Волноваська станція 

юних техніків», керівник Лазарева Я.П. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 
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Даніїл Порфіленко, Курахівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 5 Мар’їнської районної ради, керівник Чистякова Ю.В. 

ІІІ місце: 

Анжеліка Хотинська, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Філоненко Т.О. 

 

Вироби з джуту 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Анна Шевченко, гурток «Народна творчість», Районний позашкільний 

заклад «Волноваська станція юних техніків», керівник Близнюк Н.Ф. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ангеліна Манюшкіна, гурток «Народна творчість», Районний 

позашкільний заклад «Волноваська станція юних техніків», керівник 

Близнюк  Н.Ф. 

 

Паперопластика 

І вікова категорія 

І місце: 

Маргарита Тіточка, зразкова студія паперової пластики «Папірус», 

Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник Немченко А.О. 

ІІІ місце: 

Дмитро Дух, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, керівник 

Колотова І.М.; 

Анастасія Табацька, гурток «Моделювання іграшок-сувенірів», 

Старомлинівський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Єригіна О.В. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Микола Передрій, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, 

керівник Колотова І.М. 

ІІ місце: 

Денис Задоєв, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, керівник 

Колотова І.М. 

ІІІ місце: 

Богдан Маліков, зразкова студія паперової пластики «Папірус», Будинок 
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творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник Немченко А.О.; 

Катерина Передрій, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, 

керівник Колотова І.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Евеліна Дух, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, керівник 

Колотова І.М.; 

Ганна Подставіна, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, 

керівник Колотова І.М. 

 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

Альона Некрасова, гурток «Природа та творчість», Будинок дитячої та 

юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник Побережна О.О.; 

Кирило Панченко, Кіндратівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням інформатики та програмування Дружківської міської 

ради, керівник Кущенко Е.Б. 

 

Квілінг 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ірина Старцева, гурток «Паперові фантазії», Мар’їнський районний Центр 

дитячої та юнацької творчості, керівник Зволінська В.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Валерія Безворотня, гурток «Паперовий світ», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Нічіпорова Л.М.; 

Каміла Єрмакова, зразкова студія паперової пластики «Папірус», Будинок 

творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник Немченко А.О. 

ІІІ місце: 

Яна Рибалко, гурток «Чарівники», КЗ «Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Вишневська М.М.; 

Олександра Супенко, зразкова студія паперової пластики «Папірус», 

Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник Немченко А.О. 

 

Витинанка 
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ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Поліна Лейбак, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський центр 

позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Шилова Л.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Валентина Касьянова, народний художній колектив студія образотворчого 

мистецтва, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради, 

керівник Касьянова Т.М. 

ІІІ місце: 

Вікторія Канівець, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський центр 

позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Шилова Л.О. 

 

Плетіння бісером 

І вікова категорія 

І місце: 

Ксенія Ламанова, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність», керівник 

Гулій  Л.Г. 

ІІ місце: 

Меланія Гордєєва, студія художньої вишивки «Колорит», Мар’їнський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Кочнєва Є.В. 

ІІІ місце: 

Софія Кравцова, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність», керівник 

Гулій  Л.Г. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Михайло Мішков, студія художньої вишивки «Колорит», Мар’їнський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Кочнєва Є.В. 

ІІ місце: 

Ірина Старцева, гурток «Фантазія», Мар’їнський районний Центр дитячої 

та юнацької творчості, керівник Кочнєва Є.В.; 

Катерина Федосова, Філія Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 — навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів — дитячий садок № 10» Дружківської міської ради, керівник Кедь Т.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 
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Катерина Соловей, гурток «Фантазія», Мар’їнський районний Центр 

дитячої та юнацької творчості, керівник Кочнєва Є.В. 

ІІІ місце: 

Валентина Бондаренко, гурток «Творча майстерня», Парасковіївська 

спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, керівник Лугова І.В.; 

Орина Загоруй, гурток «Бісероплетіння», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Хремльова  О.С.; 

Софія Рябова, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської 

ради, керівник Харченко З.Ф. 

 

Вишивка бісером 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Ковальова, «Народний художній колектив» студія «Чарівниця», 

ККПНЗ «Міський Палац естетичного виховання», керівник Горпинич Л.Ф. 

ІІІ місце: 

Римма Мазур, гурток «Бісероплетіння», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Коваленко В.Л.; 

Денис Нартов, гурток «Перлинка», Мар’їнський районний Центр дитячої 

та юнацької творчості, керівник Обмачевська О.Г. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Крістіна Паленна, гурток «Калейдоскоп творчості», Парасковіївська 

спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, керівник Фесенко А.В.; 

Анастасія Скупяк, Дружківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 

Дружківської міської ради, керівник Скрипник О.А. 

ІІІ місце: 

Олена Руденко, гурток «Творча майстерня», Парасковіївська спеціальна 

школа № 40 Донецької обласної ради, керівник Лугова І.В.; 

Аркадій Гріцик, Мирнодолинський навчально-виховний комплекс «Заклад 

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

селищної ради, керівник Матвєєва О.А. 

 

ІV вікова категорія 

ІІ місце: 

Денис Валюх, КЗ «Дмитрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Слов'янської районної ради, керівник Педенко Л.М. 
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ІІІ місце: 

Сніжана Худоконенко, студія художньої вишивки «Колорит», Мар’їнський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Кочнєва Є.В. 

 

Діамантовий живопис 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Каіка, гурток «Чарівники», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Вишневська М.М.; 

Евеліна Чумейко, Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Волноваської районної ради, керівник Чумейко Л.А. 

ІІ місце: 

Поліна Гриценяк, гурток «Веселка», Новотроїцька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 Волноваської районної ради, керівник Полукєєва М.Ф. 

 

Вироби з природнього матеріалу 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Сніжана Ахбаш, Мангушський районний центр дитячої творчості, керівник 

Бондарь Г.О.; 

Каміла Яковенко, Мирнодолинський навчально-виховний комплекс 

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

Олександрівської селищної ради, керівник Яковенко Н.Г. 

 

ІV вікова категорія 

ІІ місце: 

Аліна Лисянська, студія «Сувенір», Станція юних техніків Краматорської 

міської ради, керівник Дубровіна Т.П. 

 

Випалювання по деревині 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Максим Маклаков, гурток «Випалювання по деревині», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Савін М.Ю.; 

Альона Тараненко, гурток з різьблення деревини «Кедр», Мангушський 

районний центр дитячої творчості, керівник Баранов Г.Б. 

ІІІ місце: 

Вероніка Смола, гурток з різьблення деревини «Кедр», Мангушський 
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районний центр дитячої творчості, керівник Баранов Г.Б. 

 

Художня обробка деревини 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Тимур Безрека, Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Волноваської районної ради, керівник Безрека О.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Олександр Глущенко, Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Токарева Т.А. 

 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

Максим Зеленцов, Кіндратівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням інформатики та програмування Дружківської міської 

ради, керівник Животова Л.В. 

 

Солоне тісто 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Руслан Остапенко, гурток «Берегиня», Світлодарський Центр дитячої та 

юнацької творчості, керівник Остапенко Л.В. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Аліна Соіна, гурток «Мукосолька», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Кириченко Н.В. 

 

Робота з пластиліном 

І вікова категорія 

І місце: 

Поліна Гутнік, «Зразковий художній колектив» дизайн-студія 

«Самородок», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівник Ганієва О.Р. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 



17 
 

Анастасія Приходько, гурток «Студія образотворчого мистецтва», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Прокопенко  О.В.; 

Кристина Кононіхина, «Зразковий художній колектив» образотворча 

студія «Палітра», ККПНЗ «Лівобережний Будинок дитячої та юнацької 

творчості», керівник Пасенко В.П. 

ІІІ місце: 

Дарина Бітюцька, студія «Декор-дизайн», ККПНЗ «Міський Центр 

позашкільній роботи за місцем мешкання», керівник Качуровська І.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Любов Сосновська, КЗ «Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 ім. Героя України Бойка В.С.» Маріупольської міської ради, керівник 

Гайтан Н.І. 

 

ІV вікова категорія 

ІІ місце: 

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

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Вишневська М.М. 

 

Асамбляж 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Василиса Василенко, гурток «Сувенір», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Цисюк О.Д. 

 

Вітраж 

І вікова категорія 

І місце: 

Мирослава Білоусова, гурток «Мистецтво нашого народу», КЗ 

«Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради, керівник Герасименко О.М. 

ІІ місце: 

Анастасія Савонова, гурток «Мистецтво нашого народу», КЗ 

«Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради, керівник Герасименко О.М. 

ІІІ місце: 
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Анна Полукєєва, Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Волноваської районної ради, керівник Денисенко І.О. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Дмитро Дроздов, гурток «Мистецтво нашого народу», КЗ «Волноваський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 

керівник Герасименко О.М. 

ІІІ місце: 

Тетяна Мартиненко, гурток «Образотворче мистецтво», Часовоярський 

Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Дорохова С.В.; 

Олена Турянська, гурток «Мистецтво нашого народу», КЗ «Волноваський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 

керівник Герасименко О.М. 

 

Народний розпис 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Ангеліна Коваленко, гурток «Студія образотворчого мистецтва», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Прокопенко  О.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Ольга Куріна, гурток «Студія образотворчого мистецтва», Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Прокопенко  О.В. 

 

Художньо-оформлений одяг 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Яна Семенцова, КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

окремих предметів І-ІІІ ступенів № 4» Маріупольської міської ради, керівник 

Андрєєва С.С. 

 

Розпис на тканині 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дарина Ковальова, гурток «Етнодизайн», Світлодарський Центр дитячої та 

юнацької творчості, керівник Озерова Л.А. 



19 
 

Театри етномоди та фольклору 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Колектив «Краса та грація», Парасковіївська спеціальна школа № 40 

Донецької обласної ради, керівник Тихонова О.В. 

 

Змішана техніка 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Нікіта Малінін, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Буніна О.М. 

ІІІ місце: 

Софія Субічева, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Буніна О.М. 

 

у номінації: «Образотворче мистецтво» 

Живопис 

І вікова категорія 

І місце: 

Кароліна Оглух, гурток «Основи художнього мистецтва», 

Старомлинівський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Серба Д.М. 

ІІ місце: 

Орина Фролова, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, керівник 

Синельникова І.М. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Дар’я Дендеберя, гурток «Образотворче мистецтво», Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Анфалова В.М. 

ІІ місце: 

Поліна Омельченко, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, 

керівник Іванова Г.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Віталій Соколов, ТО «Художня студія», Лиманський міський центр 

позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Мохітко Д.В. 
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ІІ місце: 

Богдана Моденко, народна студія образотворчого мистецтва «Фантазія», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Кімеріна А.М.; 

Гліб Цубера, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, керівник 

Синельникова І.М. 

ІІІ місце: 

Дар’я Павшина, народна студія образотворчого мистецтва «Фантазія», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Кімеріна А.М.; 

Софія Палій, народна студія образотворчого мистецтва «Фантазія», Центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Кімеріна  А.М. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Марина Колесніченко, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, 

керівник Синельникова І.М. 

ІІ місце: 

Карина Городнича, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. 

Новопетриківка Волноваського району, керівник Городнича С.А. 

ІІІ місце: 

Світлана Носенок, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника, 

керівник Синельникова І.М. 

 

Гуаш 

І вікова категорія 

І місце: 

Єсенія Дорохова, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

ІІ місце: 

Меланія Байдак, Хлібодарівський навчально-виховний комплекс 

Хлібодарівської сільської ради Волноваського району, керівник Кацай Б.С. 

ІІІ місце: 

Ярослав Саприкін, зразковий художній колектив дизайн-студії «Сувенір», 

Білозерський освітньо-культурний центр відділу освіти Білозерської міської 

ради, керівник Лєпілєна Л.Ч. 
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ІІ вікова категорія 

І місце: 

Анна Житкова, зразкова студія образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

ІІІ місце: 

Дарина Долженко, ізостудія «Барвінок», Будинок дитячої та юнацької 

творчості Авдіївської міської ради, керівник Лук’янченко З.М.; 

Орина Сафіуліна, гурток «Малюнок та живопис», заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації м. 

Торецьк, керівник Миронова Т.О.; 

Марія Хоруженко, студія декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Педченко Н.В.; 

Анастасія Шлаканьова, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Ганна Євсєєва, гурток «Малюнок та живопис», заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Миронова Т.О. 

ІІ місце: 

Марія Решетарь, гурток «Колорит», Бахмутський міський Центр дітей та 

юнацтва, керівник Поліханенко О.Л. 

ІІІ місце: 

Олександра Муравйова, гурток «Малюнок та живопис», заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації м. 

Торецьк, керівник Миронова Т.О.; 

Аліна Шаповалова, гурток «Студія образотворчого мистецтва», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Прокопенко  О.В. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Іващенко, гурток «Колорит», Бахмутський міський Центр дітей 

та юнацтва, керівник Поліханенко О.Л. 
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Акварель 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Вікторія Яковенко, зразкова студія образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Вікторія Лук’янченко, ізостудія «Барвінок», Будинок дитячої та юнацької 

творчості Авдіївської міської ради, керівник Лук’янченко З.М. 

 

ІV вікова категорія 

ІІ місце: 

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

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О.; 

Вероніка Томілова, студія декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Педченко Н.В. 

 

Акрил 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Анастасія Першіна, арт-студія «Колорит», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Відінєй І.А. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Віталія Шапорова, зразкова студія образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

ІІІ місце: 

Олександр Гончаров, «Зразковий художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва «Жар-птиця», ККПНЗ «Міський Палац естетичного 

виховання», керівник Бурлаченко О.В.; 

Олена Кісельова, Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Волноваської районної ради, керівник Камінська О.С. 
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ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

Лілія Мирошниченко, зразкова студія образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

Пастель 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дарина Зоненко, зразковий художній колектив дизайн-студії «Сувенір», 

Білозерський освітньо-культурний центр відділу освіти Білозерської міської 

ради, керівник Лєпілєна Л.Ч. 

 

Олійні фарби 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

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

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Шпіньова Л.О. 

 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

Влада Забеліна, «Зразковий художній колектив» образотворча студія 

«Аква», ККПНЗ «Міський Центр позашкільної роботи за місцем мешкання», 

керівник Молокова Т.Г.; 

Владислав Олейнік, «Зразковий художній колектив» образотворча студія 

«Аква», ККПНЗ «Міський Центр позашкільної роботи за місцем мешкання», 

керівник Молокова Т.Г. 

 

Кольорові олівці 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Поліна Адарюкова, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», ККПНЗ «Міський Палац естетичного виховання», 

керівник Бурлаченко О.В. 

ІІІ місце: 

Єлизавета Терещенко, студія декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Педченко Н.В. 
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ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Вероніка Мотреску, студія образотворчого мистецтва «Степ», Мар’їнський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Дзюбан А.М. 

 

ІV вікова категорія 

ІІ місце: 

Гліб Шульга, зразкова студія образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

Графіка 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Надія Гнилицька, гурток «Графіка», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

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

 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Вікторія Козлова, студія образотворчого мистецтва «Степ», Мар’їнський 

районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Дзюбан А.М. 

 

ІV вікова категорія 

ІІ місце: 

Анжела Недєльченко, Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

7 Дружківської міської ради, керівник Чернишова І.Е. 

 

Воскові олівці 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

Олена Постникова, Станція юних техніків Краматорської міської ради, 

керівник Іванова А.В. 

 

Змішана техніка 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Анастасія Першіна, арт-студія «Колорит», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Відінєй І.А. 
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5. Костянтина Приньова, члена журі, який запропонував визначити 

переможців у номінації «Фотомистецтво» наступним чином: 

у номінації: «Фотомистецтво» 

Пейзаж 

І вікова категорія 

І місце: 

Артем Недбайло, гурток «Цікава інформатика», Районний позашкільний 

заклад «Волноваська станція юних техніків», керівник Васечко Т.І. 

ІІ місце: 

Клим Городько, Дружківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 

Дружківської міської ради, керівник Скрипник О.А. 

ІІІ місце: 

Катерина Федоніна, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Кас’янова Г.В. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Іванна Березюк, Лиманський міський центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Мохітко Д.В. 

ІІІ місце: 

Роман Бурченко, гурток «Цікава інформатика», Районний позашкільний 

заклад «Волноваська станція юних техніків», керівник Васечко Т.І.; 

Вікторія Корнева, студія моделінгу та фотографії «ANGEL», Центр 

творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник Васильєва А.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Іван Масленніков, фотогурток «Геліос», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Дєдякін С.А. 

ІІ місце: 

Олена Масалига, Новомихайлівський заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Мар’їнської районної ради, керівник Халяпіна А.В. 

 

IV вікова категорія 

І місце: 

Аліна Сіромаха, фотогурток «Геліос», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Дєдякін С.А. 
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Об’єкти живої природи 

І вікова категорія 

І місце: 

Макар Федорцов, вокальний гурток «Веселі нотки», Лиманський міський 

центр позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник 

Курильченко  Т.А. 

ІІ місце: 

Святослав Булигін, Торський навчально-виховний комплекс Дружківської 

міської ради, керівник Казьонних О.П. 

ІІІ місце: 

Ангеліна Усенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 20 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Народа В.М. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Макар Євсєєв, фотогурток «Геліос», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Дєдякін С.А. 

 

Архітектура 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Мілана Грицак, студія моделінгу та фотографії «ANGEL», Центр творчості 

дітей та юнацтва м. Селидове, керівник Васильєва А.М. 

 

Портрет 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Марія Вязовікова, Кіндратівська спеціальна школа І-ІІІ ступенів № 19 

Дружківської міської ради, керівник Кот С.А. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Ахкозова, гурток «Серцебиття», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Пахомова А.В. 

ІІ місце: 

Єлизавета Шмаріна, фотогурток «Геліос», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Дєдякін С.А. 

ІІІ місце: 

Трофім Васнецов, студія моделінгу та фотографії «ANGEL», Центр 
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творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник Васильєва А.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Вікторія Івкова, Лиманський міський центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Мохітко Д.В. 

ІІ місце: 

Діана Авдієнко, студія моделінгу та фотографії «ANGEL», Центр творчості 

дітей та юнацтва м. Селидове, керівник Васильєва А.М. 

ІІІ місце: 

Валерія Зубенко, Мар’їнський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1 Мар’їнської районної ради, керівник Копилова Г.В. 

 

Фотопосмішка 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Софія Баришник, гурток «Декоративно-ужиткове мистецтво», Центр 

дитячої та юнацької творчості Олександрівської селищної ради, керівник 

Баришник Л.М.; 

Марія Васильченко, гурток «Зіроньки», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Делекторська О.Ю. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Аріна Баличева, гурток «Серцебиття», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Пахомова А.В. 

 

Вільна тема 

І вікова категорія 

І місце: 

Милослава Дорожко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Пилипенко В.О. 

ІІІ місце: 

Надія Федоренко, студія моделінгу та фотографії «ANGEL», Центр 

творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник Васильєва А.М. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 



Юрій Малтапар, фотогурток «Геліос», Донецький обласний палац дитячої 
та юнацької творчості, керівник Дєдякін С.А.

II місце:
Анастасія Ткаченко, студія моделінгу та фотографії «АІЧОЕЬ», Центр 

творчості дітей та юнацтва м. Селидове, керівник Васильєва А.М.;
Валентина Читова, гурток «Серцебиття», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Пахомова А.В.
III місце:
Діана Ященко, гурток «Серцебиття», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Пахомова А.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Олена Карпенко - - - -

2 + Тетяна Куракова - - - -

3 + Валентина Орєхова - - - -

4 + Валентина Ланевська - - - -

5 + Ганна Шандура- 
Шаніна

- - - -

6 + Маргарита Сушко - - - -

7 + Антоніна Немченко - - - -

8 + Ірина Лежньова - - - -

9 + Костянтин Приньов - - - -

10 + Сергій Дєдякін - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможців Фестивалю.

Голова журі: Олена Карпенко

Заступник голови журі: Тетяна Куракова


