
ПРОТОКОЛ 

 

26.10.2021     м. Слов’янськ     № 19 

  

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського відкритого  

літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна молодість» 

 

Голова журі:  

Вікторія Скобіль завідувач відділу масових заходів 

та організації дозвілля Донецького 

обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості. 

Заступник голови журі:  

Олена Карпенко  

 

заступник директора з навчально-

виховної роботи, керівник вокальної 

студії «Sunshine» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

 

Члени журі:  

Валентина Орєхова  завідувач відділу художньої творчості 

Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості; 

 

Тетяна Куракова завідувач відділу  

декоративно-ужиткової творчості 

та образотворчого мистецтва 

Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості; 

 

Оксана Сушко 

 

керівник гуртка «Українська мова» 

Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості; 

  

Оксана Ганієва 

 

керівник  гуртка-методист 

«Зразкового художнього колективу» 

дизайн-студії «Самородок» Центру 

дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради (за 

згодою); 

  

Алла Афонічева керівник колективу сценічної 

майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного 
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центру Білозерської міської ради (за 

згодою); 

  

Євген Сагайдак 

 

керівник «Народного художнього 

колективу» студії ТБ і преси «Рожевий 

слон» Центру дитячої та юнацької 

творчості відділу освіти 

Добропільської міської ради (за 

згодою); 

  

Ірина Зубенко 

 

керівник гуртка-методист «Зразкового 

художнього колективу» літературно-

творчої студії «Експеримент» Центру 

дитячої та юнацької творчості 

м. Костянтинівка (за згодою); 

  

Лариса Акуленко керівник    театрального      гуртка  

«Зелена  лампа» комунального 

комплексного              позашкільного 

навчального закладу  «Маріупольський 

міський Палац естетичного 

виховання» (за згодою); 

  

Юлія Ласкаржевська керівник «Зразкового художнього 

колективу» ансамблю естрадно-

спортивного танцю «Формула» 

комунального закладу «Будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Кальміуського району м. Маріуполя» 

(за згодою); 

  

Тетяна Залавіна керівник «Народного художнього 

колективу» ансамблю сучасного танцю 

«Арт-Денс» комунального закладу 

«Будинок дитячої та юнацької 

творчості Кальміуського району 

м. Маріуполя» (за згодою); 

  

Маргарита Сушко керівник «Зразкового художнього 

колективу» ансамблю сучасного танцю 

«Німфея» позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради 

(за згодою). 
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Порядок денний: 

1. Визначення переможців, підбиття підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 

етапу Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю 

вшанування воїнів «Розстріляна молодість» (далі – Фестиваль). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Всеукраїнському 

відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна 

молодість». 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Вікторію Скобіль, голову журі, яка зазначила, що, згідно із заявками, 

було проведено Фестиваль, в якому взяли участь 183 вихованця, з них 

хлопчиків – 37 та дівчат – 146, з міст Слов’янська, Торецька, Добропілля, 

Дружківки, Краматорська, Лиману, Мирнограду, Маріуполя, Мангушського та 

Волноваського районів, Олександрівської селищної ради. Також участь взяли 

вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. 

2. Олену Карпенко, заступника голови журі, яка запропонувала визначити 

переможців у номінації «Вокальне мистецтво» наступним чином: 

у номінації: «Вокальне мистецтво» 

Солісти 

І місце: 

Єлизавета Астахова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

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

керівник Єлаш І.В.; 

Дар’я Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 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. 

ІІ місце: 

Ірина Колле, Бугаський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Волноваської міської територіальної громади, керівник Чанглі К.І. 

ІІІ місце: 

Тетяна Титаренко, «Зразковий художній колектив» вокальний ансамбль 

«Співаночки», Центр дитячої та юнацької творчості військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.; 
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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. 

 

3. Тетяну Залавіну, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 

номінації «Хореографічне мистецтво» наступним чином: 

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. 

 

4. Ірину Зубенко, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 

номінаціях «Авторська поезія», «Театральне мистецтво» та «Література і 

кіномистецтво» наступним чином: 

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. 
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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. 

 

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

у номінації «Декоративно-прикладне, образотворче мистецтво» наступним 

чином: 

у номінації: «Декоративно-прикладне, образотворче мистецтво» 

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: 
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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. 
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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» 
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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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Вікторія Скобіль - - - - 

2 + Олена Карпенко - - - - 

3 + Валентина Орєхова - - - - 

4 + Тетяна Куракова - - - - 

5 + Оксана Сушко - - - - 

6 + Оксана Ганієва - - - - 

7 + Алла Афонічева - - - - 
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8 + Євген Сагайдак - - - - 

9 + Ірина Зубенко - - - - 

10 + Лариса Акуленко - - - - 

11 + Юлія Ласкаржевська - - - - 

12 + Тетяна Залавіна - - - - 

13 + Маргарита Сушко - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Фестивалю. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Вікторію Скобіль, голову журі, яка запропонувала до участі у 

Всеукраїнському відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування 

воїнів «Розстріляна молодість» 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 
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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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Вікторія Скобіль - - - - 

2 + Олена Карпенко - - - - 

3 + Валентина Орєхова - - - - 

4 + Тетяна Куракова - - - - 

5 + Оксана Сушко - - - - 
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6 + Оксана Ганієва - - - - 

7 + Алла Афонічева - - - - 

8 + Євген Сагайдак - - - - 

9 + Ірина Зубенко - - - - 

10 + Лариса Акуленко - - - - 

11 + Юлія Ласкаржевська - - - - 

12 + Тетяна Залавіна - - - - 

13 + Маргарита Сушко - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

До участі у Всеукраїнському відкритому літературно-музичному 

фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» 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.; 
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Марію Лягушу, арт-студія акторської гри «Престиж», Донецький обласний 
палац дитячої та юнацької творчості, керівник Цецхладзе Л.Р.;

Діану Кулешову 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 Зуева 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. <

Голова журі: Вікторія Скобіль

Заступник голови журі: Олена Карпенко


