
ПРОТОКОЛ

14.05.2021 м. Слов’янськ № 13

Засідання журі обласного конкурсу тематичних малюнків, світлин і 
фотоколажів «Європейська Україна»

Голова журі: 
Тетяна Куракова

Заступник голови журі: 
Катерина Філюшина

Члени журі:
Г анна Шандура-Шаніна

Олена Карпенко

завідувач відділу декоративно-
ужиткової творчості та образотворчого 
мистецтва Донецького обласного
палацу дитячої та юнацької творчості.

методист відділу масових заходів та 
організації дозвілля Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості.

керівник художній Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості;

заступник директора з навчально- 
виховної роботи Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості.

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

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 
конкурсу тематичних малюнків, світлин і фотоколажів «Європейська Україна» 
(далі -  Конкурс).

СЛУХАЛИ:
1. Тетяну Куракову, голову журі, яка зазначила, що, згідно із заявками, 

було проведено обласний конкурс тематичних малюнків, світлин і фотоколажів 
«Європейська Україна», в якому взяли участь 85 вихованців, з них хлопчиків-  
20 та дівчат -  65, з міст Краматорська, Білозерського, Добропілля, Торецька, 
Маріуполя, Селидового, Слов’янська, Мирнограду, Бахмута, Волноваського 
району, Іллінівської та Олександрівської селищної ради. Також участь взяли



вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості та 
комунального закладу «Донецького Палацу молоді «Юність».

2. Катерину Філюшину, заступника голови журі, яка запропонувала 
визначити переможців у номінації «Малюнки» наступним чином:

у номінації «Малюнки»

Гуаш
І вікова категорія
I місце:
Поліна Оніщенко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.;

Анна Аксеньтєва, образотворча студія «АКТ-УіІа», комунальний заклад 
«Маріупольський міський Палац естетичного виховання», керівник 
Алферова В.П.

II місце:
Валентина Юшковська, гурток «Палітра», комунальний заклад

«Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької творчості»
Волноваської районної ради, керівник Бабченко О.В.

III місце:
Анастасія Кравченко, гурток «Палітра», комунальний заклад

«Волноваський районний Будинок дитячої та юнацької творчості»
Волноваської районної ради, керівник Бабченко О.В.;

Уляна Голованова, «Зразковий художній колектив» образотворча студія 
«Аква», комунальний заклад «Міський центр позашкільної роботи за місцем 
мешкання», керівник Молокова Т.Г.;

Ангеліна Корнієнко, ОТМ «Фантазія», комунальний заклад «Лівобережний 
районний Будинок дитячої та юнацької творчості» департаменту освіти 
Маріупольської міської ради, керівник Ярославцева І.О.

II вікова категорія
І місце:
Євгенія Іванюшенко, ОТМ «Фантазія», комунальний заклад 

«Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 
департаменту освіти Маріупольської міської ради, керівник Ярославцева І.О.;

Анастасія Шемук, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 
юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.



з

II місце:
Софія Стримбей, образотворча студія «АКТ-УіІа», комунальний заклад 

«Маріупольський міський Палац естетичного виховання», керівник 
Алферова В.П.;

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

III місце:
Максим Кононенко, «Зразковий художній колектив» образотворча студія 

«Аква», комунальний заклад «Міський центр позашкільної роботи за місцем 
мешкання», керівник Молокова Т.Г.;

Марія Яковлева, «Зразковий художній колектив» студія образотворчого 
мистецтва «Жар-птиця», комунальний заклад «Маріупольський міський Палац 
естетичного виховання», керівник Бурлаченко О.В.;

Софія Самборська, гурток «Палітра», комунальний заклад «Волноваський 
районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, 
керівник Бабченко О.В.

III вікова категорія
II місце:
Варвара Карпова, комунальний заклад «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівник Череватенко О.В.
III місце:
Олександра Бареєва, «Зразковий художній колектив» образотворча студія 

«Аква», комунальний заклад «Міський центр позашкільної роботи за місцем 
мешкання», керівник Долгополова І.С.

Кольорові олівці

I вікова категорія
III місце:
Валерій Мурашкін, гурток «Кольорові долоньки», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Прохода А.В.

II вікова категорія
III місце:
Софія Палій, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 
міської ради, керівник Кімеріна А.М.



III вікова категорія
III місце:
Ксенія Ігнатенко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Мирноградської міської ради, керівник Кисла А.А.

Змішана техніка
III вікова категорія
III місце:
Данило Назаренко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.

IV вікова категорія
III місце:
Софія Кльована, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Іноземцева Н.О.

3. Олену Карпенко, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 
номінаціях «Фотоколажі», «Світлини» наступним чином:

у номінації: «Фотоколажі»

II вікова категорія
I місце:
Ілля Гартовін, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської 

ради, керівник Тополянська О.Ф.
II місце:
Уляна Рибалко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 
міської ради, керівник Кімеріна А.М.

III місце:
Софія Палій, Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівник Кімеріна А.М.

III вікова категорія
І місце:
Софія Шавиріна, Новоолександрівський навчально-виховний комплекс 

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



Олександрійської селищної ради, керівник Гончарова Д.В.
II місце:
Олександра Юрченко, «Народний художній колектив» студія

образотворчого мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості
Добропільської міської ради, керівник Кімеріна А.М.

III місце:
Максим Казаков, студія моделінгу та фотографії «АЖіЕЬ», Центр

творчості дітей та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Васильєва А.М.

у номінації: «Світлини»

I вікова категорія
II місце:
Марія Ілющенко, студія моделінгу та фотографії «АІМОЕЬ», Центр

творчості дітей та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Васильєва А.М.

II вікова категорія
II місце:
Софія Кахній, студія моделінгу та фотографії «АЖлЕЬ», Центр творчості 

дітей та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Васильєва А.М.

III вікова категорія
І місце:
Анжеліка Скідан, фотогурток «Геліос», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Дєдякін С.А.
III місце:
Діана Авдієнко, студія моделінгу та фотографії «АІЧОЕЬ», Центр творчості 

дітей та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Васильєва А.М.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” -ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Тетяна Куракова - - - -

2 + Катерина Філюшина - - - -

3 + Ганна Шандура- 
Шаніна

- - - -

4 + Олена Карпенко - - - -



За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможців Конкурсу.

Голова журі: Тетяна Куракова

Заступник голови журі: Катерина Філюшина




