
ПРОТОКОЛ 

 

05.04.2021     м. Слов’янськ     № 8 

  

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та 

учнівської молоді «За нашу свободу» 

 

Голова журі:  

Ганна Шандура-Шаніна керівник художній Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

Заступник голови журі:  

Андрій Федічев методист відділу масових заходів  та 

організації дозвілля. 

 

Члени журі:  

Тетяна Соколенко 

 

завідувач методичного відділу  

Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості; 

 

Лариса Жижченко 

 

керівник гуртка гуманітарно-науково-

технічного відділу Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості; 

 

Тетяна Куракова завідувач відділу декоративно-

ужиткової творчості та образотворчого 

мистецтва Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

 

Володимир Трутко учитель-методист вищої категорії, 

керівник гуртка образотворчого 

мистецтва Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості. 

 

 

Порядок денний: 

1. Визначення переможців, підведення підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу» (далі – Конкурс). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Конкурсу у Всеукраїнському 

конкурсі творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу». 
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СЛУХАЛИ:  

1. Ганну Шандуру-Шаніну, голову журі, яка зазначила, що, згідно із 

заявками, було проведено обласний етап Конкурсу, в якому взяли участь 92 

вихованця, з них хлопчиків – 20 та дівчат – 72, з міст Селидового, 

Старомлинівки, Покровська, Родинського, Краматорська, Білозерського, 

Добропілля, Дружківки, Лиману, Торецька, Маріуполя, Мирнограду, 

Волноваського, Мангушського районів, Олександрівської та Званівської 

селищної ради, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність». 

2. Ларису Жижченко, члена журі, яка запропонувала визначити 

переможців у номінації «Поезія (вірші), присвячені значущим подіям захисту 

України» наступним чином: 

у номінації: «Поезія (вірші), присвячені значущим подіям захисту 

України» 

молодша вікова категорія 

І місце: 

Іван Іншин, гурток «Театральний гурток», ККПНЗ «Маріупольський 

міський Палац естетичного виховання», керівник Спасибо М.І.; 

Дмитро Паршин, Комишуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Першотравневої районної ради, керівник Пархоменко Г.А. 

ІІ місце: 

Марія Мороз, Новостепанівський навчально-виховний комплекс «Заклад 

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

селищної ради, керівник Шестовицька С.І. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Дар’я Маменко, Новостепанівський навчально-виховний комплекс «Заклад 

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

селищної ради, керівник Гнатко О.М. 

ІІ місце: 

Вероніка Бербенко, Новоолександрівський навчально-виховний комплекс 

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

Олександрівської селищної ради, керівник Гончарова Д.В.; 

Анна Буличова, КЗ «Верхньокам’янська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Званівської сільської ради Бахмутського району, керівник 

Легуцька  А.М. 

ІІІ місце: 

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

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Черкащенко Г.С.; 
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Альона Шакула, Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Шакула В.С. 

 

старша вікова категорія 

І місце: 

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

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

ІІ місце: 

Дар'я Бутько, студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та юнацької 

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

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

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

ІІІ місце: 

Таміла Тертична, Рибинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Сахно Т.П. 

 

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

у номінації «Образотворче мистецтво» наступним чином: 

у номінації: «Образотворче мистецтво» 

Техніка виконання: «Живопис» 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Євгенія Пилипак, Новостепанівський навчально-виховний комплекс 

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

Олександрівської селищної ради, керівник Яцковська О.В. 

 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Олена Безрукова, гурток «Студія образотворчого мистецтва», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Прокопенко  О.В.; 

Олександра Кислюк, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Махітко Д.В. 

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Вікторія Івкова, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Махітко Д.В. 
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ІІІ місце: 

Ганна Мавроді, КЗ «Мангушський заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів № 2» Мангушської селищної ради Маріупольського району, керівник 

Ляпіна А.В. 

 

Техніка виконання: «Гуаш» 

молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

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

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева  Н.О. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Варвара Карпова, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність», керівник 

Череватенко О.В. 

ІІ місце: 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В.; 

Ганна Самсонова, Рибинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради, керівник Ханецька О.О. 

ІІІ місце: 

Аліса Буряк, студія образотворчого мистецтва «Берегиня», Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник 

Жуйко  Л.М.; 

Софія Пудовкіна, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

  

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Катерина Грош, студія образотворчого мистецтва «Берегиня», Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради, керівник 

Жуйко  Л.М.; 

Кіра Чепілова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 16 

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

ІІІ місце: 

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

Мазій В.В.; 

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

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

 

Техніка виконання: «Пастель» 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Олексій Пронін, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В.; 

Ярослав Саприкін, «Зразковий художній колектив» дизайн-студія 

«Сувенір», Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, 

керівник Лєпілєна Л.Ч. 

 

Техніка виконання: «Графіка» 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

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

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Філоненко Т.О. 

 

старша вікова категорія 

І місце: 

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

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

Техніка виконання: «Кольорові олівці» 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Крістіна Патаніна, студія декоративно-прикладного та образотворчого 

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

керівник Педченко Н.В. 

 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Марія Авдєєва, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 
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Філоненко Т.О.; 

Таїсія Яловега, студія декоративно-прикладного та образотворчого 

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

керівник Педченко Н.В. 

 

Техніка виконання: «Розпис по склу» 

старша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Софія Подбуртная, «Зразковий художній колектив» дизайн-студія 

«Сувенір», Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, 

керівник Лєпілєна Л.Ч. 

 

Техніка виконання: «Вітраж» 

середня вікова категорія 

І місце: 

Дар’я Васильченко, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

Волноваської районної ради, керівник Мариніна Є.А. 

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Єрмолаєва, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 

Філоненко Т.О. 

 

Техніка виконання: «Змішана техніка» 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Софія Рассказова, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради, керівник Мороз Д.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + 
Ганна Шандура-

Шаніна 
- - - - 

2 + Андрій Федічев - - - - 

3 + Тетяна Соколенко - - - - 

4 + Лариса Жижченко - - - - 
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5 + Тетяна Куракова - - - - 

6 + Володимир Трутко - - - - 

 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Конкурсу. 

 

СЛУХАЛИ:  

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

Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу» рекомендувати: 

Дар’ю Васильченко, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№  6 Волноваської районної ради, керівник Мариніна Є.А.; 

Варвару Карпову, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність», керівник 

Череватенко О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + 
Ганна Шандура-

Шаніна 
- - - - 

2 + Андрій Федічев - - - - 

3 + Тетяна Соколенко - - - - 

4 + Лариса Жижченко - - - - 

5 + Тетяна Куракова - - - - 

6 + Володимир Трутко - - - - 

 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

До участі у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді 

«За нашу свободу» рекомендувати: 

Дар’ю Васильченко, Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№  6 Волноваської районної ради, керівник Мариніна Є.А.; 

 



Варвару Карпову, КЗ «Донецький Палац молоді «Юність», керівник 
Череватенко О.В.

Голова журі: Г анна Шандура-Шаніна

Заступник голови журі: Андрій Федічев


