
23.04.2021 м. Слов’янськ № 12

засідання журі обласного етапу Міжнародного дитячого медіафестивалю
«Дитятко»

Голова журі:
Ганна Шандура-Шаніна

Заступник голови журі: 
Валентина Орєхова

Члени журі: 
Костянтин Приньов

керівник художній Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості.

завідувач відділу художньої творчості 
Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості.

методист методичного відділу 
Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької;

Сергій Дєдякін

Євген Сагайдак

керівник фотогуртка «Г еліос» 
Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості;

керівник «Народного художнього 
колективу» студії ТБ і преси «Рожевий 
слон» Центру дитячої та юнацької 
творчості відділу освіти
Добропільської міської ради.

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

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 
етапу Міжнародного дитячого медіафестивалю «Дитятко» (далі -  Фестиваль).

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Міжнародному 
дитячому медіафестивалі «Дитятко».

СЛУХАЛИ:

1. Ганну Шандуру-Шаніну, голову журі, яка зазначила, що, згідно із 
заявками, було проведено обласний етап Фестивалю, в якому взяли участь



83 вихованця, з них хлопчиків -  34 та дівчат -  49, з міст Краматорська, 
Маріуполя (Лівобережний р-н), Мирнограду, Білозерського, Волноваського 
району, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність».

2. Костянтина Приньова, члена журі, який запропонував визначити 
переможців у номінаціях «Краща соціальна реклама дитячої студії», «Кращий 
документальний фільм дитячої студії», «Екологія живої природи: відновлення 
та збереження», «Краща телепрограма, зроблена для дітей» наступним чином:

у номінації «Краща соціальна реклама дитячої студії»
І місце:
Молодіжний клуб «Імідж», КЗ «Лівобережний районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості» департаменту освіти Маріупольської міської ради, 
керівник Дмитрюк Є.Л.

III місце:
Команда учнів НВК, навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа І ступеня -  гімназія» Мирноградської міської ради, керівник 
Колесник Т.М.

у номінації «Екологія живої природи: відновлення та збереження»
III місце:
Молодіжний клуб «Імідж», КЗ «Лівобережний районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості» департаменту освіти Маріупольської міської ради, 
керівник Дмитрюк Є.Л.

у номінації «Кращий документальний фільм дитячої студії»
II місце:
Медіастудія «Радіожурналіст», Центр позашкільної роботи Краматорської 

міської ради, керівник Іванова І.О.

у номінації «Краща телепрограма, зроблена для дітей»
І місце:
Дитяча телестудія «Тіте4Кіс1 з ТУ», дитяча телестудія «Тіте4Кісі з ТУ», 

м. Краматорськ, керівник Кононов Д.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

‘ЗА" ‘ПРОТИ’ ‘УТРИМАЛИСЬ’



з

1 + Г анна Шандура- 
Шаніна

- - - -

2 + Валентина Орєхова - - - -

3 + Костянтин Приньов - - - -

4 + Сергій Дєдякін - - - -

.5 + Євген Сагайдак - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:

Визначити переможців Конкурсу.

СЛУХАЛИ:
1. Ганну Шандуру-Шаніну, голову журі, яка запропонувала до участі у 

Міжнародному дитячому медіафестивалі «Дитятко» рекомендувати:
Дитячу телестудію «Тіте4КісІ з ТУ», дитяча телестудія «Тіте4КісІ з ТУ» 

м. Краматорськ, керівник Кононов Д.І.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” -ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Г анна Шандура- 
Шаніна

- - - -

2 + Валентина Орєхова - - - -

3 + Костянтин Приньов - - - -

4 + Сергій Дєдякін - - - -

5 + Євген Сагайдак - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
До участі у Міжнародному дитячому медіафестивалі «Дитятко» 

рекомендувати:



Дитячу телестудію «Тіше4Кісі з ТУ», дитяча телестудія «Тіте4КісІ з ТУ»
м. Краматорськ, керівник Кононов Д.І.

/} .

Голова журі: / УШ} Ганна Шандура-Шаніна

Заступник голови журі: с — Валентина Орєхова




