
УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

НАКАЗ

/З 20Л^р. м. Слов’янськ № £{£

Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнського відкритого 
літературно-музичного фестивалю 
вшанування воїнів «Розстріляна молодість» 
(дистанційний/онлайн формат)

На виконання наказу директора Донецького обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості від 12.10.2021 №206 «Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю вшанування 
воїнів «Розстріляна молодість» (дистанційний/онлайн формат)» на підставі 
рішення журі від 26.10.2021 (протокол № 19)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, як такі, що додаються:
1.1. Список переможців Фестивалю.
1.2. Список учасників Фестивалю.

2. Завідувачу відділу організації масових заходів та організації дозвілля 
Скобіль Вікторії:

2.1. Вжити заходів щодо активізації роботи закладів позашкільної освіти 
у напрямку розвитку здібностей і обдарувань вихованців.

2.2. Нагородити переможців Фестивалю грамотами.
2.3. Про підсумки проведення Фестивалю надати інформацію 

департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

3. Видати сертифікати за участь у роботі журі обласного етапу 
Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю вшанування 
воїнів «Розстріляна молодість»:

Оксані Ганієвій, керівнику гуртка-методисту «Зразкового художнього 
колективу» дизайн-студії «Самородок» Центру дитячої та юнацької творчості 
Добропільської міської ради;

Ірині Зубенко, керівнику гуртка-методисту «Зразкового художнього 
колективу» літературно-творчої студії «Експеримент» Центру дитячої та



юнацької творчості Костянтинівської міської ради;
Аллі Афонічевій, керівнику колективу сценічної майстерності 

«Витівники» Білозерського освітньо-культурного центру Білозерської міської 
ради;

Ларисі Акуленко, керівнику театрального гуртка «Зелена лампа» 
комунального комплексного позашкільного навчального закладу 
«Маріупольський міський Палац естетичного виховання»;

Євгену Сагайдаку, керівнику «Народного художнього колективу» студії 
ТБ і преси «Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької творчості відділу 
освіти Добропільської міської ради;

Юлії Ласкаржевській, керівнику «Зразкового художнього колективу» 
ансамблю естрадно-спортивного танцю «Формула» комунального закладу 
«Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського району м. Маріуполя»;

Тетяні Залавіній, керівнику «Народного художнього колективу» 
ансамблю сучасного танцю «Арт-Денс» комунального закладу «Будинок 
дитячої та юнацької творчості Кальміуського району м. Маріуполя»;

Маргариті Сушко, керівнику «Зразкового художнього колективу» 
ансамблю сучасного танцю «Німфея» позашкільного навчального закладу 
Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора з навчально-виховної роботи Олену Карпенко.

В. о. директора Донецького ОПДЮТ Ольга БОЙКО



Додаток 1 
до наказу ОПДЮТ 
від

Список переможців
обласного етапу Всеукраїнського відкритого 

літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна молодість» 
(дистанційний/онлайн формат)

У номінації: «Вокальне мистецтво» 
Солісти

І місце:
Єлизавета Астахова, заклад загальної середньої освіти І-ІП ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, 
керівник Єлаш І.В.;

Дар’я Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІП ступенів «Художньо- 
естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 
Єлаш І.В.;

Ксенія Князькова, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 
«Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 
ради, керівник Ланевська В.Є.;

Єлизавета Корольова, вокальна студія «Sunshine», Донецький обласний 
палац дитячої та юнацької творчості, керівник Карпенко О.О.

II місце:
Ірина Колле, Бугаський заклад загальної середньої освіти І-ІП ступенів 

Волноваської міської територіальної громади, керівник Чанглі К.І.
III місце:
Тетяна Титаренко, «Зразковий художній колектив» вокальний ансамбль 

«Співаночки», Центр дитячої та юнацької творчості військово-цивільної 
адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.;

Кіра Антоненко, вокальна студія «Співаночки», Лиманський міський Центр 
позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Ракитянська А.В.

Вокальні колективи
І місце:
Ансамбль «Арго», «Народний художній колектив» вокальна студія 

«Heartbeat», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 
Петренко Г.М.



у номінації: «Хореографічне мистецтво» 

І місце: 

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

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Петрова  Т.В. 

ІІ місце: 

Хореографічний колектив «Дитячий експрес», Центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шамрай Д.О. 

 

 

у номінації: «Авторська поезія» 

І місце: 

Давид Мардаренко, гурток «Freedom», КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, керівник 

Мардаренко Н.В. 

ІІ місце: 

Марія Сидорко, Свободненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Волноваської міської територіальної громади, керівник Литвин Ю.М. 

ІІІ місце: 

Єлизавета Кабанець, «Народний художній колектив» студія ТБ і преси 

«Рожевий слон», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівники Лисенко Т.О., Сагайдак Є.В.; 

Анастасія Мєліхова, «Народний художній колектив» студія ТБ і преси 

«Рожевий слон», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівники Лисенко Т.О., Сагайдак Є.В. 

 

у номінації: «Театральне мистецтво» 

І місце: 

Даніїл Кікавець, арт-студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

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

Марія Лягуша, арт-студія акторської гри «Престиж», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Цецхладзе Л.Р. 

ІІ місце: 

Анастасія Кравчук, арт-студія акторської гри «Престиж», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Цецхладзе Л.Р. 

ІІІ місце: 

Дар’я Коротка, театральна студія «Джем», Центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівник Шульга Т.О. 

 

 

 

 



у номінації: «Література і кіномистецтво» 

І місце: 

Діана Кулєшова та Олексій Яремчук, «Народний художній колектив» студія 

ТБ і преси «Рожевий слон», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівники Лисенко Т.О., Сагайдак Є.В. 

ІІ місце: 

Курінь «Азовська Січ», КЗ «Ялтинський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів № 2» Мангушської селищної ради Маріупольського району, 

керівник Арабаджи І.М. 

ІІІ місце: 

Єлизавета Кабанець та Олексій Яремчук, «Народний художній колектив» 

студія ТБ і преси «Рожевий слон», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівники Лисенко Т.О., Сагайдак Є.В. 

 

 

Техніка виконання «Аплікація» 

ІІ місце: 

Аміна Ал-Джанабі, «Народний художній колектив» гурток «Малюнок і 

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

керівник Ал-Джанабі В.П. 

  

Техніка виконання «Витинання» 

ІІ місце: 

Софія Вирабян, гурток «Фантазія», Гранітненська загальноосвітня школа  І-

ІІІ ступенів Волноваської районної ради, керівник Санжаровська С.П. 

ІІІ місце: 

Денис Санжаровський, гурток «Фантазія», Гранітненська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради, керівник Санжаровська С.П. 

 

Техніка виконання «Народна лялька» 

ІІІ місце: 

Уляна Семенова, гурток «Чарівна майстерня», КЗ «Центр дитячої та 

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

 

Техніка виконання «Вишивка» 

ІІ місце: 

Єгор Яковенко, гурток «Народні ремесла», Центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шкарупило М.П. 

 

 

 



Техніка виконання «Вовняна акварель» 

І місце: 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гутник О.Л. 

 

Техніка виконання «Акварель» 

І місце: 

Софія Буревич, студія «Місячне сяйво», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю.; 

Віталій Соколов, ТО художня студія «Графіт», Лиманський міський Центр 

позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Махітко Д.В. 

ІІ місце: 

Владислав Леонов, «Народний художній колектив» гурток «Малюнок і 

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

керівник Ал-Джанабі В.П.; 

Вікторія Черевко, гурток «Акцент», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

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

ІІІ місце: 

Аріна Куцан, студія «Декор», Центр позашкільної роботи Краматорської 

міської ради, керівник Черненко В.А.; 

Катерина Сіра, гурток «Образотворче мистецтво», Центр дитячої та 

юнацької творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шмакова Н.П. 

 

Техніка виконання «Гуаш» 

І місце: 

Данило Лазаренко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О.; 

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

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

ІІ місце: 

Анастасія Бабченко, гурток «Палітра», КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, керівник 

Бабченко О.В.; 

Марія Лаврикова, «Народний художній колектив» гурток «Малюнок і 

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

керівник Ал-Джанабі В.П. 

ІІІ місце: 

Дар’я Коротка, «Зразковий художній колектив» дизайн-студія 



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

керівник Ганієва О.Р.; 

Поліна Сатаненко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Гранкіна Н.В. 

 

Техніка виконання «Акрил» 

І місце: 

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

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

ІІ місце: 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

Техніка виконання «Пастель» 

ІІІ місце: 

Денис Серпітовський, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

Техніка виконання «Кольорові олівці» 

І місце: 

Альона Мініна, арт-студія «Креатив», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Зуєва Н.Ю. 

ІІІ місце: 

Ліліана Горщук, арт-студія «Sketch», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Педченко Н.В. 

 

Техніка виконання «Графіка» 

І місце: 

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

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Філоненко Т.О. 

ІІ місце: 

Іван Половинка, арт-студія «Sketch», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Педченко Н.В. 

 

Техніка виконання «Змішана» 

ІІ місце: 

Катерина Кураксина, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський Будинок 



дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Філоненко Т.О. 

ІІІ місце: 

Вероніка Бецієва, гурток «Казкові барви», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов’янська», керівник Дуднік Н.О. 

 

До участі у Всеукраїнському відкритому літературно-музичному 

фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» (дистанційний/онлайн 

формат) рекомендувати: 

Єлизавету Астахову, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В.; 

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

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

Єлаш І.В.; 

Ксенію Князькову, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

Єлизавету Корольову, вокальна студія «Sunshine», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Карпенко О.О.; 

Ансамбль «Арго», «Народний художній колектив» вокальна студія 

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

Петренко Г.М.; 

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

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Петрова  Т.В.; 

Давида Мардаренка, гурток «Freedom», КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, керівник 

Мардаренко Н.В.; 

Даніїла Кікавця, арт-студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

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

Марію Лягушу, арт-студія акторської гри «Престиж», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Цецхладзе Л.Р.; 

Діану Кулєшову та Олексія Яремчука, «Народний художній колектив» 

студія ТБ і преси «Рожевий слон», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівники Лисенко Т.О., Сагайдак Є.В.; 

Софію Плотнікову, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 

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

керівник Гутник О.Л.; 

Софію Буревич, студія «Місячне сяйво», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Зуєва Н.Ю.; 

Віталія Соколова, ТО художня студія «Графіт», Лиманський міський Центр 

позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Махітко Д.В.; 



Данила Лазаренка, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О.; 

Анастасію Шлаканьову, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О.; 

Олександру Дорохову, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О.; 

Альону Мініну, арт-студія «Креатив», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Зуєва Н.Ю.; 

Євгенію Ковальову, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Філоненко Т.О. 

 

 



Додаток 2
до наказу ОПДЮТ

Список учасників
обласного етапу Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів 

«Розстріляна молодість»
Номінація: «Вокальне мистецтво»

Солісти

№ Назва колективу/ПІБ 
учасника

К- 
ть 
У4-

Стать
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефонЖ Ч

1 Антоненко Кіра, вокальна 
студія «Співаночки» 1 1 «Лист солдату»

Лиманський міський Центр 
позашкільної роботи Лиманської 

міської ради
Ракитянська А.В.

2 Астахова Єлизавета 1 1 1 .«Запалю свічу»
2 .«Висока верба»

Заклад загальної середньої освіти І-ПІ 
ступенів «Художньо-естетична 
гімназія» військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк

Єлаш І.В.

3 Бутенко Дар’я 1 1 1 .«Лети» 2.«В чистім полі»

Заклад загальної середньої освіти І-ПІ 
ступенів «Художньо-естетична 
гімназія» військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк

Єлаш І.В.

4

Гранкіна Ніка, 
«Народний художній 
колектив» вокальний 

ансамбль «Ельдорадо»

1 1 1 .«Слава Україні»
2 . «Мам и на калина»

Центр дитячої та юнацької творчості 
Дружківської міської ради Гонтаренко М.В.

5 Дейнега Діана 1 1 «Не твоя війна»
Заклад загальної середньої освіти І-ПІ 

ступенів № 10 Мирноградської 
міської ради

Бояр Н.Ю.

6 Карпенко Святослав, 
вокальна студія «Sunshine» 1 1 «Вітчизна» Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості Карпенко О.О.



7 

Князькова Ксенія, 

«Народний художній 

колектив» вокальний 

ансамбль «Червона калина» 

1 1   
1.«Молода Україна» 

2.«Закрили твої очі» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Ланевська В.Є. 

8 Колле Ірина 1 1   «Прошу в неба й землі» 

Бугаський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Волноваської 

міської територіальної громади 

Чанглі К.І. 

9 
Корольова Єлизавета, 

вокальна студія «Sunshine» 
1 1   «Злива» 

Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Карпенко О.О. 

10 

Пальова Анна, «Зразковий 

художній колектив» 

вокальний ансамбль 

«Співаночки» 

1 1   «Прометей» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

військово-цивільної адміністрації  

м. Торецьк  

Скляр Л.А. 

11 

Титаренко Тетяна, 

«Зразковий художній 
колектив» вокальний 

ансамбль «Співаночки» 

1 1   «А мати жде» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

військово-цивільної адміністрації  

м. Торецьк  

Скляр Л.А. 

Вокальні колективи 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-
ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

12 Гурток «Фенікс» 3 3   «Почни з себе» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської 

міської територіальної громади 

Чернявська В.Ф. 

13 

«Зразковий художній 

колектив» вокально-

хореографічний естрадний 

дитячо-юнацький колектив 

«Лимонад» 

5 5   «Над Україною» 
Маріупольський міський Палац 

естетичного виховання 
Бабiч О.А. 

14 

Ансамбль «Арго», 

«Народний художній 

колектив» вокальна студія 

«Heartbeat» 

5 5   «Лист» 
Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Петренко Г.М. 

15 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

естрадної пісні «МІД» 

8 8   «За лісами, горами» 

КЗ «Будинок дитячої та юнацької 

творчості Кальміуського району 

 м. Маріуполя» 

Тищенко Ю.І. 



Номінація: «Хореографічне мистецтво» 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-
ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

16 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю «Браво» 

8 8   «Доля матері» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Петрова Т.В. 

17 
Хореографічний колектив 

«Дитячий експрес» 
60 44 16 «Мій тато – герой» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської селищної ради 
Шамрай Д.О. 

Номінація: «Авторська поезія» 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

18 Гавенко Валерія 1 1   «Люди, рятуйте людей» 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів – ліцей «Гармонія» 

Мирноградської міської ради 

Павлова В.В. 

19 
Гриців Софія,  

гурток «Freedom» 
1 1   «Слід війни» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської 

міської територіальної громади 

Мардаренко Н.В. 

20 

Кабанець Єлизавета, 
«Народний художній 

колектив» студія ТБ і преси 

«Рожевий слон» 

1 1   
«Роздуми над листом з 

минулого» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Лисенко Т.О., Сагайдак Є.В. 

21 
Ліповська Дар’я,  

гурток «Freedom» 
1 1   «Кінець війні» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої 
та юнацької творчості» Волноваської 

міської територіальної громади 

Мардаренко Н.В. 

22 
Мардаренко Давид,  

гурток «Freedom» 
1   1 «Мир на землі» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської 

міської територіальної громади 

Мардаренко Н.В. 

23 

Мєліхова Анастасія, 

«Народний художній 

колектив» студія ТБ і преси 

«Рожевий слон» 

1 1   Пісня «сивої чайки» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Лисенко Т.О., Сагайдак Є.В. 



24 
Окопна Ірина,  

гурток «Art&Shock» 
1 1   «Героям» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

військово-цивільної адміністрації  

м. Торецьк  

Димченко Т.В. 

25 Сидорко Марія 1 1   «Вічний сон солдата» 

Свободненський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Волноваської міської територіальної 

громади 

Литвин Ю.М. 

Номінація: «Театральне мистецтво» 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 
уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

26 

Бутько Дарина,  

арт-студія акторської гри 

«Престиж»  

1 1   «Герої не вмирають» 
Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Цецхладзе Л.Р. 

27 

Грабовий Павло,  

студія акторської гри 

«Престиж» 

1   1 «Різні люди» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Цецхладзе Л.Р. 

28 

Ільченко Хрестина,  

студія акторської гри 

«Престиж» 

1 1   «Я вірю всі щасливі будуть» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Цецхладзе Л.Р. 

29 

Кікавець Даніїл,  

арт-студія акторської гри 

«Престиж»  

1   1 «Листи героям» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Цецхладзе Л.Р. 

30 
Коротка Дар’я, театральна 

студія «Джем» 
1 1   

1.«Прощання на майдані» 

2.«Янгольська дорога» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Шульга Т.О. 

31 

Кравчук Анастасія,  

арт-студія акторської гри 

«Престиж»  

1 1   «Не хохлушка» 
Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Цецхладзе Л.Р. 

32 

Лягуша Марія,  

арт-студія акторської гри 

«Престиж»  

1 1   «Молитва за Україну» 
Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Цецхладзе Л.Р. 

33 

Мангушлу Ольга,  

арт-студія акторської гри 

«Престиж» 

1 1   «Сьогодні Україна у вогні»  
Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Цецхладзе Л.Р. 

34 
Роменська Анна,  

театральна студія «Джем» 
1 1   

1.«Борімося за майбутнє» 

2.«Янголи Майдану» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Шульга Т.О. 



35 

Телько Злата,  

студія акторської гри 

«Престиж» 

1 1   «Звертаюсь я до Вас» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Цецхладзе Л.Р. 

36 

Театральний колектив 

«Фантазія»,  

гурток «Театральне 

мистецтво» 

6 4 2 
«Дай нам силу і наснагу 

Україні на славу!» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської селищної ради 
Циганок І.О. 

Номінація: «Література і кіномистецтво» 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

37 

Балахонцева Софія,  

гурток «Театральне 

мистецтво»  

1 1   
«На світі багато чудових 

країн» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської селищної ради 
Баришник Л.М. 

38 
Пилипська Наталя,  

гурток «Культур мовлення»  
1 1   

1.«Моя Україно!» 2.«Ми – 

українці!» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської селищної ради 
Іваник М.Г. 

39 

Кабанець Єлизавета (автор 

та виконавець вірша) та 

Яремчук Олексій 

(відеооператор),  

«Народний художній 

колектив» студія ТБ і преси 

«Рожевий слон» 

2 1 1 
«Роздуми над листом з 

минулого» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Лисенко Т.О., Сагайдак Є.В. 

40 

Кулєшова Діана 

(кореспондент) та Яремчук 

Олексій (відеооператор), 

«Народний художній 

колектив» студія ТБ і преси 

«Рожевий слон» 

2 1 1 «Кращий командир!» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Лисенко Т.О., Сагайдак Є.В. 

41 Курінь «Азовська Січ» 8 3 5 
Документальний фільм 

«Маріуполь 1918» 

КЗ «Ялтинський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2» 

Мангушської селищної ради 

Маріупольського району 

Арабаджи І.М. 

 

 

 



Номінація: «Декоративно-прикладне, образотворче мистецтво» 

 

 

Аплікація 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

42 

Ал-Джанабі Аміна, 

«Народний художній 

колектив» гурток «Малюнок 

і живопис»  

1 1   «Квітка пам’яті» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Ал-Джанабі В.П. 

43 

Ліхобабіна Марина,  

студія декоративно-

ужиткового профілю 

«Декор-дизайн» 

1 1   «Ми – пам’ятаємо» 

КЗ «Міський центр позашкільної 

роботи за місцем мешкання» 

Маріупольської міської ради 

Качуровська І.В. 

Торцювання 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

44 Скуратова Мирослава 1 1   «Розстріляні серця» 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 2 військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк 

Яцукевич О.І. 

Витинання 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

45 
Вирабян Софія,  

гурток «Фантазія» 
1 1   «Ми незалежні» 

Гранітненська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Волноваської районної 

ради 

Санжаровська С.П. 

46 Гофіч Ксенія 1 1   
«Вони боролись за слово, за 

українське. До кінця» 

Прохорівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Волноваської міської територіальної 

громади 

Хорхулу М.П. 



47 
Санжаровський Денис, 

гурток «Фантазія» 
1   1 «Бережи нас, Божа матір!» 

Гранітненська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Волноваської районної 

ради 

Санжаровська С.П. 

Панно 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

48 
Єрмолаєва Анастасія, 

гурток «Джерельце» 
1 1   

«Добрих сновидінь, 

Україно!» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської 

міської територіальної громади 

Філоненко Т.О. 

49 

Хозяінова Євгенія, 

«Зразковий художній 

колектив» гурток 
«Моделювання та 

конструювання одягу» 

1 1   «Зустріч» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Пимонова Т.П. 

Композиція 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 
уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

50 
Анучин Володимир,  

гурток «Створюємо красу» 
1   1 

«Опалена кров’ю 

молодість» 

Волноваський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 

Волноваської міської територіальної 

громади 

Зінченко О.К. 

Народна лялька 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

51 
Дашутіна Олеся,  

гурток «Іграшка-сувенір» 
1 1   

«Янгол-охоронець. 

Повертайтесь живими» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської селищної ради 
Любива Л.А. 

52 
Семенова Уляна,  

гурток «Чарівна майстерня» 
1 1   «Незламна» 

КЗ «Центр дитячої та юнацької 
творчості м. Слов’янська» 

Солодухова Л.В. 

Вишивка 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 



53 
Яковенко Єгор,  

гурток «Народні ремесла» 
1   1 «Шляхом до Незалежності» 

Центр дитячої та юнацької творчості 
Олександрівської селищної ради 

Шкарупило М.П. 

Вовняна акварель 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

54 

Плотнікова Софія, 

«Зразковий художній 

колектив» гурток «М’яка 
іграшка» 

1 1   «Клин пам’яті» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Гутник О.Л. 

Акварель 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

55 
Боєва Єлизавета, ТО 

художня студія «Графіт»  
1 1   «Пам'ятаємо героїв» 

Лиманський міський Центр 

позашкільної роботи Лиманської 

міської ради 

Махітко Д.В. 

56 

Бубнова Софія,  

гурток «Студія 

образотворчого мистецтва» 

1 1   
«Хай більше не сниться 

війна» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Прокопенко О.В. 

57 
Буревич Софія,  

студія «Місячне сяйво» 
1 1   «Моя Україна» 

Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради 
Зуєва Н.Ю. 

58 
Куцан Аріна,  

студія «Декор»  
1 1   

«Я свічку пам’яті у серці 

запалю» 

Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради 
Черненко В.А. 

59 

Леонов Владислав, 

«Народний художній 

колектив» гурток «Малюнок 

і живопис» 

1   1 «Розстріляна молодість» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Ал-Джанабі В.П. 

60 

Михеєва Катерина, 

«Народний художній 
колектив» гурток «Малюнок 

і живопис»  

1 1   
«Часи різні, а біль 

однаковий» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Ал-Джанабі В.П. 

61 

Сіра Катерина,  

гурток «Образотворче 

мистецтво» 

1 1   «Надія на життя» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської селищної ради 
Шмакова Н.П. 



62 
Соколов Віталій, ТО 

художня студія «Графіт»  
1   1 «Наші герої» 

Лиманський міський Центр 

позашкільної роботи Лиманської 

міської ради 

Махітко Д.В. 

63 
Черевко Вікторія,  

гурток «Акцент» 
1 1   «Світле та темне» 

КЗ «Центр дитячої та юнацької 

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

64 Якушина Вікторія 1 1   

Триптих «Українські 

захисники – мужні 

чоловіки!» 

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№ 4 Мирноградської міської ради 
Касьянова Т.М. 

Гуаш 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

65 
Ахізарова Вікторія,  

арт-студія «Креатив» 
1 1   «Друзі» 

Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Зуєва Н.Ю. 

66 
Бабченко Анастасія,  

гурток «Палітра» 
1 1   

«Очікування миру на 

Донбасі» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської 

міської територіальної громади 

Бабченко О.В. 

67 

Зазноба Юлія,  

гурток «Студія 

образотворчого мистецтва»  

1 1   «Одне поле – два світи» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Прокопенко О.В. 

68 

Коротка Дар’я,  

«Зразковий художній 
колектив» дизайн-студія 

«Самородок» 

1 1   «Ціною життя» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Ганієва О.Р. 

69 

Лаврикова Марія, 

«Народний художній 

колектив» гурток «Малюнок 

і живопис» 

1 1   «Багряні квіти» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради 
Ал-Джанабі В.П. 

70 

Лазаренко Данило,  

гурток «Малюнок та 

живопис» 

1   1 «Прощавай…» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

військово-цивільної адміністрації м. 

Торецьк  

Іноземцева Н.О. 

71 Сатаненко Поліна 1 1   «Повертайся живим!» 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 7 військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк 

Гранкіна Н.В. 

72 
Танченко Поліна,  

арт-студія «Фарби» 
1 1   «Дві сторони» 

Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради 
Ахізарова А.Д. 



73 

Шлаканьова Анастасія, 

гурток «Малюнок та 

живопис» 

1 1   

«Без батька… Без 

чоловіка… Без сина… Без 

героя…» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

військово-цивільної адміністрації  

м. Торецьк  

Іноземцева Н.О. 

74 
Якименко Ксенія, 

 студія «Місячне сяйво» 
1 1   «Птах миру» 

Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради 
Зуєва Н.Ю. 

Акрил 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

75 

Волнянська Марта, 

«Зразковий художній 
колектив» арт-студія 

«Колібрі» 

1 1   «Найдорожчий захисник» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Мазій В.В. 

76 

Дорохова Олександра, 

гурток «Малюнок та 
живопис» 

1 1   «Незламна» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

військово-цивільної адміністрації  
м. Торецьк  

Іноземцева Н.О. 

Пастель 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

77 

Калініна Варвара, 

«Зразковий художній 

колектив» арт-студія 

«Колібрі» 

1 1   «Перша допомога» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Мазій В.В. 

78 

Серпітовський Денис, 

«Зразковий художній 

колектив» арт-студія 

«Колібрі» 

1   1 
«Я люблю свою матусю, 

свою рідну землю!» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Мазій В.В. 

Кольорові олівці 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

79 
Горщук Ліліана,  

арт-студія «Sketch» 
1 1   «Ранкова варта» 

Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Педченко Н.В. 



80 
Мініна Альона, арт-студія 

«Креатив» 
1 1   «Завжди поруч» 

Донецький обласний палац дитячої та 
юнацької творчості 

Зуєва Н.Ю. 

Графіка  

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

81 
Ковальова Євгенія, гурток 

«Джерельце» 
1 1   «Журба» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої 
та юнацької творчості» Волноваської 

міської територіальної громади 

Філоненко Т.О. 

82 
Половинка Іван, арт-студія 

«Sketch» 
1   1 «На захисті кордону» 

Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Педченко Н.В. 

 

 

 

Гратаж 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

83 
Капінос Поліна, студія «Арт 

натхнення» 
1 1   «Вічність» 

Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради 
Мішра А.В. 

Змішана техніка 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

84 
Бецієва Вероніка, гурток 

«Казкові барви» 
1 1   «По ту сторону війни» 

КЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов’янська» 
Дуднік Н.О. 

85 Гуліда Єлизавета 1 1   «Маки пам’яті» 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 9 військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк 

Кузюра О.А. 

86 
Кураксина Катерина, гурток 

«Джерельце» 
1 1   

«Квіти соняшника та маку – 

символи пам’яті» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської 

міської територіальної громади 

Філоненко Т.О. 

 


