
ПРОТОКОЛ 

 

01.04.2021     м. Слов’янськ     № 7 

  

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої 

творчості «Єдина родина» 

 

Голова журі:  

Валентина Орєхова завідувач відділу художньої творчості 

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 заступник директора з навчально-

виховної роботи, керівник вокальної 

студії «Sunshine» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості; 

 

Олександр Куриленко керівник вокальної студії «Соната» КЗ 

«Центр дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янська» (за згодою); 

 

Наталя Корякіна керівник «Народного художнього 

колективу» студії сучасного танцю 

«Молодіжний бульвар» 

Світлодарського Центру дитячої та 

юнацької творчості (за згодою); 

 

Тетяна Хіміон керівник «Зразкового художнього 

колективу» хореографічної студії «Фо 

степ» Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості; 

 

Тетяна Полякова керівник гуртка «Українська мова» 

Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості; 

 

Аделіна Сєдих керівник гуртка «Народний фольклор» 

Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості; 
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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; 

 

Костянтин Приньов методист Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

 

Євген Сагайдак керівник «Народного художнього 

колективу» студії ТБ і преси «Рожевий 

слон» Центру дитячої та юнацької 

творчості відділу освіти 

Добропільської міської ради (за 

згодою). 

 

Порядок денний: 

1. Визначення переможців, підведення підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно списків та протоколів оцінювання журі обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина» (далі 

– Фестиваль). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Всеукраїнському 

фестивалі дитячої художньої творчості «Єдина родина». 

 

СЛУХАЛИ:  

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

проведено обласний етап Фестивалю, в якому взяли участь 1246 вихованців, з 

них хлопчиків – 261 та дівчат – 985, з міст Авдіївки, Гірника, Новогродівки, 

Костянтинівки, Селидового, Соледару, Старомлинівки, Покровська, 

Родинського, Українська, Часового Яру, Краматорська, Білозерського, 

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

Мирнограду, Бахмута, Волноваського, Великоновосілківського, Мангушського, 

Мар’їнського районів, Олександрівської та Іллінівської селищної ради. Також 

участь взяли вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості та комунального закладу «Донецького Палацу молоді «Юність». 

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

номінаціях «Вокал» та «Народно-інструментальний жанр» наступним чином: 
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у номінації: «Вокал» 

Народний вокал 

Солісти 

середня вікова категорія 

І місце: 

Єлизавета Астахова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В. 

 

Естрадний вокал 

Солісти 

вікова категорія дебют 

І місце: 

Єлизавета Костенко, студія естрадного сольного співу «Кристал», 

Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Чередниченко О.А. 

ІІІ місце: 

Мирослава Ровба, комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 20 «Сонечко» загального типу смт. Новотроїцьке Новотроїцької 

селищної ради Волноваського району, керівник Брусенко Н.М. 

 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Таісія Неверова, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гонтаренко М.В. 

ІІ місце: 

Анна Головченко, вокальна студія «Соната», КЗ «Центр дитячої та 

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

Ніка Гранкіна, Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Крикова А.В. 

ІІІ місце: 

Дар’я Мороз, вокальна студія «Соната», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов’янськ», керівник Куриленко О.М.; 

Софія Хаджинова, гурток «Веселі нотки», Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості, керівник Подставньов І.В. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 
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Анастасія Яцина, гурток «Пісенний вернісаж», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Мелашенко  О.Г. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

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

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

Єлаш І.В.; 

Марія Шаталова, Курахівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів № 3 Мар’їнської районної ради, керівник Шаталова Н.В. 

ІІ місце: 

Дар’я Князькова, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

Єлизавета Перебайло, Волноваський районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості, керівник Волошина Н.В.; 

Інесса Шевченко, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гонтаренко М.В. 

ІІІ місце: 

Світлана Романенко, вокальна студія «Соната», КЗ «Центр дитячої та 

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

Валерія Сметана, «Зразковий художній колектив» вокальна студія 

«Дзвіночок», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, 

керівник Московцева К.В. 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Анна Халипенко, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є. 

 

Квартети 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

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

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

Петренко Г.М. 
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Квінтети 

середня вікова категорія 

І місце: 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Червона калина», 

ансамбль «Зоряночка», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Ланевська В.Є. 

 

Вокальні ансамблі 

вікова категорія дебют 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» вокальна студія «Дзвіночок», Центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Московцева К.В. 

 

І-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» вокальна студія «Дзвіночок», Центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Московцева К.В. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

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

ансамбль «Різнокольорова родина», КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ», керівник Куриленко І.В. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гонтаренко  М.В.; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Червона калина», 

шоу-група «Доміно», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Ланевська В.Є. 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» вокальна студія «Дзвіночок», Центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Московцева К.В. 
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змішана вікова категорія 

І місце: 

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

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

Петренко Г.М. 

ІІ місце: 

Вокальний гурток «Мрія», Білозерський освітньо-культурний центр 

відділу освіти Білозерської міської ради, керівник Жмур Т.В. 

 

Академічний вокал 

Солісти 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Софія Коваленко, Школа мистецтв Соледарської міської ради, керівники 

Яблочкіна Ю.О., Рудченко А.М.  

 

у номінації: «Народно-інструментальний жанр» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ансамбль гітаристів «Срібні струни», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Сорокін І.В. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Ансамбль ударних інструментів «Гравітація», Центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівник Редькіна К.Л. 

змішана вікова категорія 

ІІ місце: 

Ансамбль гітар, Центр дітей та юнацтва Соледарської міської ради, 

керівник Сафонов О.О.; 

Ансамбль ударних інструментів «Гравітація», Центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівник Редькіна К.Л. 

ІІІ місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль українських інструментів 

«Козаченьки», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівник Єжижанський Е.В. 

 

3. Тетяну Полякову, члена журі, яка запропонувала визначити переможців 

у номінаціях «Фольклор», «Театральне мистецтво» та «Літературна творчість» 
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наступним чином: 

у номінації: «Фольклор» 

середня вікова категорія 

І місце: 

Гурток «Народний фольклор», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Сєдих А.М. 

ІІІ місце: 

Колектив «Новий погляд», Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради, керівник Грибова І.О. 

 

змішана вікова категорія 

ІІІ місце: 

Театральна студія «Джем», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Шульга Т.О. 

 

у номінації: «Театральне мистецтво» 

Дуети 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Театральна студія «Джем», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Шульга Т.О. 

 

Тріо 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Музичний театр «Три Т», КЗ «Лівобережний районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Маріупольської міської ради, керівник Стежко Л.А. 

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Народний музично-драматичний театр «Камертон», Будинок дитячої та 

юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник Юрченко С.М. 

 

Колективи 

І-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Колектив сценічної майстерності «Витівники», Білозерський освітньо-

культурний центр відділу освіти Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева  А.Л. 
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середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Театральна студія «Овація», Центр творчості дітей та юнацтва м. 

Селидове, керівник Дзюба Т.К. 

 

у номінації: «Літературна творчість» 

Авторська поезія 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Єва Бандрівська, Соледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 з 

поглибленим вивченням англійської мови Соледарської міської ради, керівник 

Семиряд А.А. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Максим Ющук, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Волноваської районної ради, керівник Клименко А.В. 

ІІІ місце: 

Олександра Гавриліна, гурток «Школа юного ведучого», Донецький 

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

 

Читці-декламатори 

Солісти 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Софія Балахонцева, Мирнодолинський навчально-виховний комплекс 

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

Олександрівської селищної ради, керівник Яковенко Н.Г.; 

Софія Литвин, Свободненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Губська О.М. 

ІІ місце: 

Марія Бутко, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 з 

профільним навчанням Краматорської міської ради, керівник Левченко Н.Г.; 

Єлизавета Чеховська, Іллінівський опорний заклад загальної середньої 

освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району, керівник Ширіна С.В. 

ІІІ місце: 

Карина Каращук, театральна студія «Овація», Центр творчості дітей та 
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юнацтва м. Селидове, керівник Дзюба Т.К.; 

Георгій Кірія, Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Волноваської районної ради, керівник Безверха К.О. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Валерія Харченко, гурток «Творчий квартал», Палац дитячої та юнацької 

творчості м. Гірник, керівник Доценко А.О.; 

Дарина Чиріна, гурток «Фольклор і етнографія», Лиманський міський 

Центр позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Сотник О.М. 

ІІІ місце: 

Поліна Двуречанська, ляльковий театр «Капітошка», Лиманський міський 

Центр позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Овчаренко Р.Р.; 

Софія Тихонова, колектив сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр відділу освіти Білозерської міської 

ради, керівник Афонічева А.Л. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

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

Волноваської районної ради, керівник Безверха К.О. 

ІІІ місце: 

Микита Чернишев, Соледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

з поглибленим вивченням англійської мови Соледарської міської ради, керівник 

Гвоздьова О.Л. 

 

Дуети 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Анастасія Агашкова та Аріна Дероглазова, Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Мішарьова Т.А. 

 

4. Ганну Шандуру-Шаніну, заступника голови журі, яка запропонувала 

визначити переможців у номінаціях «Хореографія», «Циркове мистецтво» та 

«Театр мод» наступним чином: 

у номінації: «Хореографія» 

Сучасна хореографія 

Колективи 

ІІ-а молодша вікова категорія 
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ІІ місце: 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Сушко М.В. 

 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Сушко М.В. 

 

змішана вікова категорія 

ІІІ місце: 

Гурток «Сучасний танець», Будинок творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради, керівник Горкун О.Г.; 

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

Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Басенко  Н.Є. 

 

Народна хореографія 

Солісти 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Альона Шуміліна, хореографічний ансамбль «Колорит», заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 військово-цивільної адміністрації м. 

Торецьк, керівник Ткачук С.П. 

Колективи 

І-а молодша 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-а молодша 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. 

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

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

 

середня вікова категорія 

І місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік О.В., Голік І.О.; 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

ІІ місце: 

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

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Беззуба  Н.Ю.; 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

ІІІ місце: 

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

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

Мельнікова В.В. 

 

Естрадна хореографія 

Колективи 

вікова категорія дебют 

ІІ місце: 

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

Будинок дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник 

Кайдалова Т.Г.; 

Хореографічний колектив «Авансцена», Донецький обласний палац 

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

 

І-а молодша 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 сучасного танцю «Візаві», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 
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Беззуба  Н.Ю. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Хореографічний колектив «Авансцена», Донецький обласний палац 

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

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Хореографічний колектив «Авансцена», Донецький обласний палац 

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

 

змішана вікова категорія 

ІІ місце: 

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

Будинок дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник 

Кайдалова Т.Г. 

 

Спортивна хореографія 

Тріо 

Танцювальне тріо «Заводні дівчата», гурток «Танцювальна аеробіка», 

Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українськ, керівник Кривинець А.Г. 

 

Колективи 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

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

Будинок дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник 

Кайдалова Т.Г. 

 

Бальна хореографія 

Колективи 

змішана вікова категорія 

І місце: 

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

Будинок дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради, керівник 

Кайдалова Т.Г. 

 

у номінації: «Циркове мистецтво» 
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Солісти 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Анастасія Градиська, Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Волноваської районної ради, керівник Кучина А.О. 

 

у номінації: «Театр мод» 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Злата Плахотнєй, гурток «Умілі рученята», Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості, керівник Плахотнєй Т.В. 

 

старша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ганна Корнієвська, гурток «Талісман», Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості, керівник Вороченко О.О. 

 

змішана вікова категорія 

І місце: 

Театр-мод «Дукач», Центр творчості та дозвілля відділу освіти 

Покровської міської ради, керівник Дворянчікова В.В. 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» гурток «Театр моди «Моді Юн», 

Бахмутський міський Центр дітей та юнацтва, керівник Середа Г.М. 

ІІІ місце: 

Колектив «Квітуча краса», студія «Angel», Центр творчості дітей та 

юнацтва м. Селидове, керівник Васильєва А.М. 

 

5. Костянтина Приньова, члена журі, який запропонував визначити 

переможців у номінації «Анімація» наступним чином: 

у номінації: «Анімація» 

середня вікова категорія 

І місце: 

Ольга Гіпій, Єлизавета Вільдяєва, Євген Поляцковий, Дар’я Родченко, 

Ангеліна Манюшкіна, гурток «Кіно-відео-любителів», Районний позашкільний 

заклад «Волноваська станція юних техніків», керівник Назарок О.В. 

ІІ місце: 

Олександра Бєлорибкіна, гурток «Freedom», Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості, керівник Мардаренко Н.В. 
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6. Тетяну Куракову, члена журі, яка запропонувала визначити переможців 

у номінації «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» наступним 

чином: 

у номінації: «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Техніка виконання «Паперопластика» 

вікова категорія дебют 

ІІІ місце: 

Алевтина Жаркова, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

пластики «Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українськ, 

керівник Немченко А.О. 

 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Марія Беззубікова та Софія Муратова, «Зразковий художній колектив» 

студія паперової пластики «Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. 

Українськ, керівник Немченко А.О. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Діана Долгопола, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

пластики «Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українськ, 

керівник Немченко А.О. 

ІІ місце: 

Олександра Супенко, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

пластики «Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українськ, 

керівник Немченко А.О. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Васильченко, гурток «Природа і творчість», Будинок дитячої та 

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

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

юнацтва, керівник Коваленко О.О. 

 

Техніка виконання «Модульне оригамі» 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Марія Кравченко, гурток «Калинка», Донецький обласний палац дитячої та 
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юнацької творчості, керівник Ляшова О.С. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Вероніка Устюгова, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

пластики «Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українськ, 

керівник Немченко А.О. 

 

Техніка виконання «Витинанка» 

І-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Дмитро Яценко, гурток декоративно-прикладного мистецтва «Фантазія», 

Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник 

Коновалова Т.М. 

ІІІ місце: 

Людмила Бурковська, «Народний художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва, Будинок творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради, керівник Касьянова Т.М. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Євген Ніколаєць, гурток декоративно-прикладного мистецтва «Фантазія», 

Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник 

Коновалова Т.М. 

ІІІ місце: 

Поліна Хаврель, гурток «Папірус», Палац дитячої та юнацької творчості м. 

Гірник, керівник Колотова І.М. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Валентина Касьянова, «Народний художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва, Будинок творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради, керівник Касьянова Т.М. 

ІІ місце: 

Сніжана Корюк, Гранітненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Санжаровська С.П. 

ІІІ місце: 

Ярослав Виниченко, гурток «Народна творчість», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Невзорова І.В. 
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Техніка виконання «Квілінг» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

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

дитячої та юнацької творчості, керівник Зволінська В.В.; 

Нікіта Чередніченко, гурток «Паперові фантазії», Мар'їнський районний 

Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Зволінська В.В. 

ІІІ місце: 

Катерина Логунова, гурток «Паперовий світ», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Нічіпорова Л.М. 

 

Техніка виконання «Вишивка хрестом» 

середня вікова категорія 

І місце: 

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

юнацької творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шкарупило М.П. 

ІІ місце: 

Анастасія Богомолова, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

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

ІІІ місце: 

Поліна Кучеренко, гурток «Художня вишивка», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Савіна Н.Ю. 

 

старша вікова категорія 

І місце: 

Юлія Баташева, гурток «Художня вишивка», Центр творчості та дозвілля 

відділу освіти Покровської міської ради, керівник Анікєєва Н.М. 

ІІ місце: 

Лариса Ситнік, гурток «Природа і творчість», Будинок дитячої та юнацької 

творчості Авдіївської міської ради, керівник Побережна О.О. 

ІІІ місце: 

Ксенія Сінчанська, гурток «Шиття та оздоблення», Краматорська 

українська гімназія Краматорської міської ради, керівник Уразовська О.В. 

 

Техніка виконання «В’язання» 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Богдан Гетингер, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 
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«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови» військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Мачихіна С.М. 

ІІ місце: 

Дар’я Чернишева, Никифорівська гімназія Соледарської міської ради, 

керівник Дерябіна Н.Г. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Олександра Орешак, гурток «В’язання гачком», Центр творчості та 

дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник Бєлкіна О.М. 

ІІ місце: 

Поліна Хромова, гурток «Виготовлення сувенірів», Часовоярський Центр 

дитячої та юнацької творчості, керівник Ляш О.І. 

ІІІ місце: 

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

юнацтва Мирноградської міської ради, керівник Булатова Г.В. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Ксенія Скворцова, гурток «КлубОК», Будинок творчості дітей та юнацтва 

м. Українськ, керівник Леонтьєва О.О. 

ІІ місце: 

Ганна Ізерська, гурток «В’язання гачком», Центр творчості та дозвілля 

відділу освіти Покровської міської ради, керівник Бєлкіна О.М. 

 

Техніка виконання «М’яка іграшка» 

вікова категорія дебют 

І місце: 

Ксенія Шпак, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка іграшка», 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гутник О.Л. 

 

І-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Мілана Кобець, гурток «Художня мозаїка», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Коновалова О.А.; 

Анна Черська, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський Центр 

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

ІІІ місце: 
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Дар’я Бабенко, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка іграшка», 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гутник О.Л.; 

Єлизавета Трунова та Марія Кусаїнова, гурток «Веселка», Донецький 

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

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Наталія Кальмар та Софія Кисель, гурток «Фантазія», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Бурдюжан А.Е. 

ІІ місце: 

Софія Плотнікова, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 

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

керівник Гутник О.Л. 

ІІІ місце: 

Анна Буцька, «Зразковий художній колектив» гурток «Моделювання та 

конструювання одягу», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Вікторія Канивець, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський 

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

 

Техніка виконання «Лялька-мотанка» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Дар’я Пугачова, гурток «Іграшкова майстерня», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Єфанова Н.В. 

 

Техніка виконання «Текстильна лялька» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Поліна Орехова, Софія Демідова, Анастасія Трофимова, Софія Дорош, 

Анна Павенко, гурток «Конструювання і технологія ляльки та іграшки», Центр 

позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник Ковалевська Т.Ю.; 

Анна Павенко, Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Ковалевська Т.Ю. 
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середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Євгенія Хозяінова, «Зразковий художній колектив» гурток «Моделювання 

та конструювання одягу», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

ІІІ місце: 

Катерина Голишева, «Зразковий художній колектив» гурток 

«Моделювання та конструювання одягу», Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

 

Техніка виконання «Кінусайга» 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Власова, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької творчості 

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

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Марк Мирянов, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької творчості 

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

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Ліана Амеліна, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької творчості 

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

ІІ місце: 

Мілана Зінченко, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський Центр 

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

ІІІ місце: 

Єлізавета Панкрушіна, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 12 Краматорської міської ради, керівник Плахута В.В. 

 

Техніка виконання «Вишивка стрічками» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Уляна Сидорова, гурток «Гаптування шовковими стрічками», Центр дітей 

та юнацтва Соледарської міської ради, керівник Буштець О.В. 

 

середня вікова категорія 
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І місце: 

Вікторія Худяк, гурток «Рукодільниця», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Беспала В.О. 

ІІІ місце: 

Анастасія Крупченко, гурток «Вишивка стрічками», Донецький обласний 

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

 

Техніка виконання «Канзаші» 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Яна Рибалко, гурток «Чарівники», Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості, керівник Вишневська М.М. 

 

Техніка виконання «Вироби з джуту» 

вікова категорія дебют 

ІІІ місце: 

Поліна Кандиба, філія Дмитро-Дар’ївський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти I ступеня — дитячий садок» опорного 

закладу Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Олександрівської селищної ради, керівник Воронова К.В. 

 

І-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Олексій Гомон, філія Дмитро-Дар’ївський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти I ступеня — дитячий садок» опорного 

закладу Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Олександрівської селищної ради, керівник Єжелая О.О.; 

Марія Іващенко, гурток «Калейдоскоп», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов’янськ», керівник Діденко М.А. 

 

Техніка виконання «Вироби з фетру» 

вікова категорія дебют 

І місце: 

Мілана Руденко, гурток «Барвистий світ», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Куракова Т.В. 

 

Техніка виконання «Вироби з фоамірану» 

середня вікова категорія 

І місце: 
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Карина Філякіна, Зорянський заклад загальної середньої освіти імені Героя 

Радянського Союзу Петра Савелійовича Дубрівного Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району, керівник Качанюк І.В. 

ІІІ місце: 

Мілана Зінченко, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський Центр 

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

Анастасія Фролова, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янськ», керівник Дуднік Н.О. 

 

старша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Катерина Примак, гурток «Чарівники», Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості, керівник Вишневська М.М. 

 

Техніка виконання «Ізонитка» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Валерія Костіцина, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність», керівник 

Гулій Л.Г. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Дар’я Буряк, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський Центр 

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

ІІІ місце: 

Олена Титар, гурток «Чарівники», Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості, керівник Вишневська М.М. 

 

Техніка виконання «Вітраж» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Поліна Крамаренко, гурток «Джерельце», Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості, керівник Філоненко Т.О. 

Робота з пластиліном 

І-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Мирослава Нещеретна, гурток «Образотворче мистецтво», Часовоярський 

Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Дорохова С.В. 
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ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Софія Будь, гурток «Художня ліпка», Центр дитячої та юнацької творчості 

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

ІІІ місце: 

Аліна Шаповалова, гурток «Студія образотворчого мистецтва», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Прокопенко  О.В. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Наталля Розумна, гурток «Чарівники», Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості, керівник Вишневська М.М. 

 

Техніка виконання «Плетіння бісером» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Михайло Мішков, гурток бісероплетіння «Фантазія», Мар’їнський 

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

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Катерина Соловей, гурток бісероплетіння «Фантазія», Мар’їнський 

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

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Панченко, гурток «Чарівниця», Бахмутський міський Центр 

дітей та юнацтва, керівник Коваленко О.О. 

 

Техніка виконання «Вишивка бісером» 

І-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Марк Кузнецов, гурток «Барвінок», Центр творчості та дозвілля відділу 

освіти Покровської міської ради, керівник Сотниченко О.М. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Ковальова, «Народний художній колектив» студія «Чарівниця», 
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Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник 

Горпинич  Л.Ф. 

ІІІ місце: 

Світлана Драна, гурток «Бісероплетіння», Донецький обласний палац 

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

Ренат Кузнецов, гурток «Барвінок», Центр творчості та дозвілля відділу 

освіти Покровської міської ради, керівник Сотниченко О.М. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Сніжана Іванець, гурток «Бісеринка», Будинок дитячої та юнацької 

творчості Авдіївської міської ради, керівник Іванець О.В. 

ІІ місце: 

Ганна Ізерська, гурток «Народна творчість», Центр творчості та дозвілля 

відділу освіти Покровської міської ради, керівник Засядьвовк Г.І.; 

Таїсія Шевчук, КЗ «Дмитрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

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

ІІІ місце: 

Єлизавета Ковтун, Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської 

міської ради, керівник Анікєєва Н.М. 

 

старша вікова категорія 

І місце: 

Аліса Рудометова, студія «Казка», Маріупольський міський Палац 

естетичного виховання, керівник Катєньова О.Ф. 

 

Техніка виконання «Мозаїка бісером» 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

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

міської ради, керівник Дубровіна Т.П. 

 

Техніка виконання «Вироби з природнього матеріалу» 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Євгенія Цигікал, «Народний художній колектив» студія «Чарівниця», 

Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник 

Горпинич  Л.Ф. 
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Техніка виконання «Вироби з вовни» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Лариса Петухова, Гранітненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Санжаровська С.П. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

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

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

керівник Гутник О.Л. 

 

Техніка виконання «Флористика» 

І-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Кіра Волошина, гурток «Першоцвіт», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Преображенська О.І. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Анжеліка Хотинська, гурток «Джерельце», Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості, керівник Філоненко Т.О. 

 

Техніка виконання «Випалювання» 

І-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Микола Мезенцев, гурток «Чарівниця», Бахмутський міський Центр дітей 

та юнацтва, керівник Коваленко О.О. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Артем Камеристий, Петрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Камериста О.А. 

середня вікова категорія 

І місце: 

Станіслав Санагурський, гурток «Випалювання по деревині», Донецький 

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

ІІ місце: 

Антоніна Станцой, гурток «Художня обробка деревини», Центр творчості 
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та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник Черв’якова І.В. 

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Аріана Литовченко, гурток «Художня обробка деревини», Центр творчості 

та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник Черв’якова І.В. 

 

Техніка виконання «Випилювання» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Ярослав Загороднюк, Українська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№  12 Селидівської міської ради, керівник Москівець О.І. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Єгор Іванченко, Українська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  12 

Селидівської міської ради, керівник Москівець О.І. 

 

Техніка виконання «Різьблення по дереву» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Іван Клименко, гурток «Природа і творчість», Будинок дитячої та 

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

 

Техніка виконання «Маркетрі» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Униченко, гурток «Різьблення по дереву», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Тіхов І.Ю. 

ІІ місце: 

Дарина Лазуренко, гурток «Різьблення по дереву», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Тіхов І.Ю. 

 

Техніка виконання «Солоне тісто» 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Уляна Зверькова, гурток «Креатив», Центр дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради, керівник Бармак І.П. 

ІІ місце: 
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Іван Борлов, гурток «Народні промисли», Великоновосілківський Центр 

дитячої та юнацької творчості, керівник Колодій В.М. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Кіра Засоріна, гурток «Мукосолька», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Кириченко Н.В. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Влада Паращєвіна, гурток «Народні промисли», Великоновосілківський 

Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Колодій В.М. 

 

Техніка виконання «Асамбляж» 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Каміла Папіна, гурток «Народні промисли», Великоновосілківський Центр 

дитячої та юнацької творчості, керівник Колодій В.М. 

 

Техніка виконання «Писанкарство» 

старша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Валерія Петренко, колектив «Всезнайка», гурток дизайну одягу, КЗ 

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

 

Техніка виконання «Декоративний розпис» 

середня вікова категорія 

І місце: 

Софія Буревич, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

старша вікова категорія 

І місце: 

Поліна Кійченко, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

Техніка виконання «Змішана техніка (декоративно-ужиткове мистецтво) » 
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І-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ольга Остроушко, гурток «Юні чарівники», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Т.В. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Вікторія Житник, гурток «Сувенір», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Цисюк О.Д. 

ІІІ місце: 

Поліна Холодницька, Центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Червінська Л.М. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Мирослава Королех, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Яцукевич О.І. 

ІІІ місце: 

Софія Василенко, гурток «Флористика та живопис», Часовоярський Центр 

дитячої та юнацької творчості, керівник Василенко О.В. 

 

старша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Аліна Лісицька, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність», керівник 

Леонова  В.І. 

 

Техніка виконання «Живопис» 

вікова категорія дебют 

ІІ місце: 

Мія Мусенко, гурток «Кольорові долоньки», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Прохода А.В. 

 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Дар’я Шрайнер, гурток «Малюнок та живопис», Палац дитячої та юнацької 

творчості м. Гірник, керівник Синельникова І.М. 

ІІ місце: 

Ганна Клочко, Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 

Слов'янської міської ради  
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ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Мілана Клименко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Степ», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Дзюбан  А.М. 

ІІ місце: 

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

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

Таїсія Долженко, гурток «Колорит», Бахмутський міський Центр дітей та 

юнацтва, керівник Поліханенко О.Л. 

ІІІ місце: 

Микола Передрій, гурток «Малюнок та живопис», Палац дитячої та 

юнацької творчості м. Гірник, керівник Синельникова І.М.; 

Поліна Хаврель, гурток «Малюнок та живопис», Палац дитячої та 

юнацької творчості м. Гірник, керівник Синельникова І.М. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Світлана Носенок, гурток «Малюнок та живопис», Палац дитячої та 

юнацької творчості м. Гірник, керівник Синельникова І.М. 

ІІ місце: 

Вікторія Мазурова, гурток «Малюнок та живопис», Палац дитячої та 

юнацької творчості м. Гірник, керівник Синельникова І.М. 

ІІІ місце: 

Анастасія Костенко, Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№  15 Слов'янської міської ради; 

Поліна Радченко, гурток «Колорит», Бахмутський міський Центр дітей та 

юнацтва, керівник Поліханенко О.Л. 

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Лідія Ярош, Яковлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соледарської 

міської ради, керівник Бондарь К.О. 

 

Техніка виконання «Декоративний живопис» 

І-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дар’я Волобуєва, гурток «Студія образотворчого мистецтва», Центр 
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дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Прокопенко  О.В. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Ангеліна Коваленко, гурток «Студія образотворчого мистецтва», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Прокопенко  О.В. 

 

Техніка виконання «Гуаш» 

вікова категорія дебют 

І місце: 

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

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

ІІ місце: 

Діана Подушкіна, гурток образотворчого мистецтва «Чарівні фарби», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Ушаткіна  О.Ю. 

ІІІ місце: 

Вероніка Честа, гурток «Чарівний пензлик», Центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шмакова Н.П. 

 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Вероніка Лобова, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

ІІ місце: 

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

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

ІІІ місце: 

Анна Житкова, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю.; 

Валентина Юшковська, гурток «Палітра», Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості, керівник Бабченко О.В. 
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ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Орина Сафіуліна, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 

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

ІІ місце: 

Владислав Ковтунюк, «Народний художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва, Будинок творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Ксенія Котлярова, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Маріупольський міський Палац естетичного 

виховання, керівник Бурлаченко О.В. 

ІІІ місце: 

Ксенія Сафонова, ізостудія «Барвінок», Будинок дитячої та юнацької 

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

Мілана Синявська, студія образотворчого мистецтва «Берегиня», Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник 

Жуйко  Л.М. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Марія Попович, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева  Н.О. 

ІІ місце: 

Олександра Щепка, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Маріупольський міський Палац естетичного 

виховання, керівник Бурлаченко О.В.; 

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

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева  Н.О. 

ІІІ місце: 

Аліса Буряк, студія образотворчого мистецтва «Берегиня», Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник 

Жуйко  Л.М.; 

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

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

 

старша вікова категорія 
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ІІ місце: 

Кирило Кравцов, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

 

Техніка виконання «Акварель» 

вікова категорія дебют 

ІІІ місце: 

Вероніка Шейман-Гафанович, «Зразковий художній колектив» студія 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Місячне сяйво», 

Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

І-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Бабченко, гурток «Палітра», Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості, керівник Бабченко О.В. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Марія Кісенко, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Маріупольський міський Палац естетичного 

виховання, керівник Бурлаченко О.В. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Софія Кійченко, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

старша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Микита Дубіна, «Зразковий художній колектив» образотворча студія 

«Палітра», Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник 

Мурашкіна А.О. 

 

Техніка виконання «Акрил» 

вікова категорія дебют 

ІІІ місце: 

Міла Лук’янова, арт-студія «Колорит», Центр позашкільної роботи 
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Краматорської міської ради, керівник Відінєй І.А. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Ірина Сосницька, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Наталля Деміденко, «Зразковий художній колектив» студія «Шедевр», 

Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник Бучко В.Г. 

ІІІ місце: 

Дар’я Семенченко, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва «Місячне сяйво», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

Техніка виконання «Пастель» 

І-а молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Дар’я Чуркіна, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

ІІІ місце: 

Софія Сімонова, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради, 

керівник Касьянова Т.М. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Лілія Вахтурова, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В.; 

Дар’я Кірієнко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

 

середня вікова категорія 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

Техніка виконання «Графіка» 

середня вікова категорія 

І місце: 

Ганна Бородаєнко, гурток «Юний художник», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янськ», керівник Шаповалова Я.В. 

ІІІ місце: 

Єлизавета Малюта, гурток «Гармонія кольору», Бахмутський міський 

Центр дітей та юнацтва, керівник Поплавська А.І. 

 

Техніка виконання «Кольорові олівці» 

І-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Лабець, студія декоративно-прикладного та образотворчого 

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

керівник Педченко Н.В. 

ІІІ місце: 

Ірина Бородкина, студія образотворчого мистецтва «Берегиня», Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник 

Жуйко  Л.М.; 

Дар’я Гайдоба, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

І місце: 

Єлизавета Терещенко, студія декоративно-прикладного та образотворчого 

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

керівник Педченко Н.В. 

ІІ місце: 

Марина Броваренко, «Народний художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

ІІІ місце: 

Олександра Динник, аrt-майстерня «Dragonfly», Центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівник Марич Г.М.; 
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Софія Палій, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна  А.М. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Дар’я Душеба, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева  Н.О.; 

Вікторія Козлова, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Степ», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Дзюбан  А.М. 

ІІІ місце: 

Лілія Мирошниченко, «Зразковий художній колектив» студія 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Місячне сяйво», 

Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

Техніка виконання «Фломастери» 

вікова категорія дебют 

І місце: 

Дарина Руденко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

 

Техніка виконання «Пуантилізм» 

середня вікова категорія 

І місце: 

Софія Солод, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради, 

керівник Горбунова Т.О. 

 

Техніка виконання «Змішана техніка (образотворче мистецтво)» 

вікова категорія дебют 

ІІІ місце: 

Олеся Велієва, арт-студія «Колорит», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Відінєй І.А. 

 

ІІ-а молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 
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Орина Антоненко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

ІІ місце: 

Олеся Водєніна, гурток «Образотворче мистецтво», 

Великоновосілківський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Налбат  Н.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Валентина Орєхова - - - - 

2 + 
Ганна Шандура-

Шаніна 
- - - - 

3 + Олена Карпенко - - - - 

4 + Олександр Куриленко - - - - 

5 + Наталя Корякіна - - - - 

6 + Тетяна Хіміон - - - - 

7 + Тетяна Полякова - - - - 

8 + Аделіна Сєдих - - - - 

9 + Тетяна Куракова - - - - 

10 + Анатолій  Дзюбан - - - - 

11 + Костянтин Приньов - - - - 

12 + Євген Сагайдак - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Фестивалю. 
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СЛУХАЛИ:  

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

Всеукраїнському фестивалі дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

рекомендувати: 

Єлизавету Астахову, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В.; 

Таісію Неверову, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гонтаренко М.В.; 

Дар’ю Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В.; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Червона калина», 

ансамбль «Зоряночка», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Ланевська В.Є.; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гонтаренко  М.В.; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Червона калина», 

шоу-група «Доміно», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Ланевська В.Є.; 

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

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

Петренко Г.М.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік О.В., Голік І.О.; 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.; 

Ольгу Гіпій, Єлизавету Вільдяєву, Євгена Поляцкового, Дар’ю Родченко, 

Ангеліну Манюшкіну, гурток «Кіно-відео-любителів», Районний позашкільний 

заклад «Волноваська станція юних техніків», керівник Назарок О.В.; 

Діану Долгополу, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

пластики «Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українськ, 

керівник Немченко А.О.; 

Софію Кардаш, гурток «Народні ремесла України», Центр дитячої та 

юнацької творчості Олександрівської селищної ради, керівник 
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Шкарупило  М.П.; 

Юлію Баташеву, гурток «Художня вишивка», Центр творчості та дозвілля 

відділу освіти Покровської міської ради, керівник Анікєєва Н.М.; 

Ксенію Скворцову, гурток «КлубОК», Будинок творчості дітей та юнацтва 

м. Українськ, керівник Леонтьєва О.О.; 

Вікторію Канивець, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський 

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

Анастасію Власову, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Хремльова  О.С.; 

Марка Мирянова, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької творчості 

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

Ліану Амеліну, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької творчості 

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

Вікторію Худяк, гурток «Рукодільниця», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Беспала В.О.; 

Катерину Соловей, гурток бісероплетіння «Фантазія», Мар’їнський 

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

Алісу Рудометову, студія «Казка», Маріупольський міський Палац 

естетичного виховання, керівник Катєньова О.Ф.; 

Ларису Петухову, Гранітненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Санжаровська С.П.; 

Мілану Клименко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Степ», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Дзюбан  А.М.; 

Орину Сафіуліну, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 

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

Ганну Бородаєнко, гурток «Юний художник», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янськ», керівник Шаповалова Я.В.; 

Дар’ю Душебу, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева  Н.О.; 

Вікторію Козлову, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Степ», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Дзюбан  А.М.; 

Софію Солод, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради, 

керівник Горбунова Т.О.; 

Світлану Касатікову, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 
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Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Валентина Орєхова - - - - 

2 + 
Ганна Шандура-

Шаніна 
- - - - 

3 + Олена Карпенко - - - - 

4 + Олександр Куриленко - - - - 

5 + Наталя Корякіна - - - - 

6 + Тетяна Хіміон - - - - 

7 + Тетяна Полякова - - - - 

8 + Аделіна Сєдих - - - - 

9 + Тетяна Куракова - - - - 

10 + Анатолій  Дзюбан - - - - 

11 + Костянтин Приньов - - - - 

12 + Євген Сагайдак - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

До участі у Всеукраїнському фестивалі дитячої художньої творчості 

«Єдина родина» рекомендувати: 

Єлизавету Астахову, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В.; 

Таісію Неверову, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гонтаренко М.В.; 

Дар’ю Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В.; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Червона калина», 
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ансамбль «Зоряночка», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Ланевська В.Є.; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гонтаренко  М.В.; 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Червона калина», 

шоу-група «Доміно», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Ланевська В.Є.; 

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

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

Петренко Г.М.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік О.В., Голік І.О.; 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.; 

Ольгу Гіпій, Єлизавету Вільдяєву, Євгена Поляцкового, Дар’ю Родченко, 

Ангеліну Манюшкіну, гурток «Кіно-відео-любителів», Районний позашкільний 

заклад «Волноваська станція юних техніків», керівник Назарок О.В.; 

Діану Долгополу, зразкова студія паперової пластики «Папірус», Будинок 

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

Софію Кардаш, гурток «Народні ремесла України», Центр дитячої та 

юнацької творчості Олександрівської селищної ради, керівник 

Шкарупило  М.П.; 

Юлію Баташеву, гурток «Художня вишивка», Центр творчості та дозвілля 

відділу освіти Покровської міської ради, керівник Анікєєва Н.М.; 

Ксенію Скворцову, гурток «КлубОК», Будинок творчості дітей та юнацтва 

м. Українська, керівник Леонтьєва О.О.; 

Вікторію Канивець, гурток «Чарівна майстерня», Лиманський міський 

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

Анастасію Власову, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Хремльова  О.С.; 

Марка Мирянова, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької творчості 

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

Ліану Амеліну, гурток «Сувенір», Центр дитячої та юнацької творчості 

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

Вікторію Худяк, гурток «Рукодільниця», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Беспала В.О.; 



Катерину Соловей, гурток бісероплетіння «Фантазія», Мар’їнський 
районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Кочнєва Є.В.;

Алісу Рудометову, студія «Казка», Маріупольський міський Палац 
естетичного виховання, керівник Катєньова О.Ф.;

Ларису Петухову, Гранітненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Волноваської районної ради, керівник Санжаровська С.П.;

Мілану Клименко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 
мистецтва «Степ», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 
керівник Дзюбан А.М.;

Орину Сафіуліну, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 
військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Миронова Т.О.;

Ганну Бородаєнко, гурток «Юний художник», КЗ «Центр дитячої та 
юнацької творчості м. Слов’янськ», керівник Шаповалова Я.В.;

Дар’ю Душебу, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та юнацької 
творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.;

Вікторію Козлову, «Народний художній колектив» студія образотворчого 
мистецтва «Степ», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 
керівник Дзюбан А.М.;

Софію Солод, «Народний художній колектив» студія образотворчого 
мистецтва, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради, 
керівник Горбунова Т.О.;

Світлану Касатікову, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 
Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 
Мазій В.В. .

Голова журі: о  іш іТ /  Валентина Орєхова

Заступник голови журі: Г анна Шандура-Шаніна


