
ПРОТОКОЛ 

 

26.11.2021     м. Слов’янськ     № 20 

  

Засідання журі обласного відкритого фестивалю української пісні  

«З Україною в серці!» 

 

Голова журі:  

Ольга Канзюба директор 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; 

 

Геннадій Петренко керівник «Народного художнього 

колективу» вокальної студії 

«Heartbeat» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

 

Ольга Ночовка 

 

викладач вокально-хорових дисциплін, 

хормейстер (за згодою). 

 

Порядок денний: 

1. Визначення переможців, підбиття підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 

відкритого фестивалю української пісні «З Україною в серці!» (далі – 

Фестиваль). 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Ольгу Канзюбу, голову журі, яка зазначила, що, згідно із заявками, було 

проведено Фестиваль, в якому взяли участь 454 вихованця, з них хлопчиків – 66 

та дівчат – 388, з міст Бахмуту, Білозерського, Вугледару, Гірника, Слов’янська, 

Торецька, Добропілля, Дружківки, Українська, Селидового, Покровська, 

Краматорська, Костянтинівки, Лиману, Мирнограду, Маріуполя, 

Мангушського, Костянтинівського, Великоновосілківського та Волноваського 
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районів, Олександрівської та Новодонецької селищної ради. Також участь 

взяли вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості та 

закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Донецької області. 

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

переможців у номінаціях «Естрадний вокал» та «Народний вокал» наступним 

чином: 

у номінації: «Естрадний вокал» 

Солісти 

І вікова категорія 

І місце: 

Кіра Антоненко, вокальна студія «Співаночки», Лиманський міський 

Центр позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник 

Ракитянська  А.В.; 

Тимофій Горожанкін, Іллінівський опорний заклад загальної середньої 

освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району, керівник Борщова С.М.; 

Марія Іванова, ансамбль естрадної пісні «Барви», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Коргут О.В. 

ІІ місце: 

Ярослава Гончаренко, Іллінівський опорний заклад загальної середньої 

освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району, керівник Сазоненко Н.А.; 

Ніка Гранкіна, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

керівник Гонтаренко М.В.; 

Єлизавета Даниленко, «Народний художнiй колектив» вокально-хоровий 

колектив «Кантилена», Маріупольський міський Палац естетичного виховання, 

керівник Ушкало Л.О.; 

Ганна Ємченко, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є. 

ІІІ місце: 

Аміна Берегова, «Зразковий художнiй колектив» вокально-хореографічний 

естрадний дитячо-юнацький колектив «Лимонад», Маріупольський міський 

Палац естетичного виховання, керівник Бабiч О.А.; 

Гордій Рибін, гурток «Фенікс», КЗ «Волноваський Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, керівник 

Чернявська В.Ф. 
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ІІ вікова категорія 

І місце: 

Анжеліка Альохіна, «Народний художнiй колектив» вокально-хоровий 

колектив «Кантилена», Маріупольський міський Палац естетичного виховання, 

керівник Ушкало Л.О.; 

Анна Балинська, Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Вугледарської міської ради, керівник Усачова Т.А. 

ІІ місце: 

Владислава Кузьменко, гурток «Пісенний вернісаж», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Мелашенко О.Г.; 

Аліса Нехаєнко, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

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

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Мелашенко  О.Г. 

ІІІ місце: 

Даріна Артьомова, вокальний колектив «Веселка», Центр творчості дітей 

та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Голубенко Г.М.; 

Інесса Мошко, «Народний художнiй колектив» вокально-хоровий колектив 

«Кантилена», Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник 

Ушкало Л.О.; 

Альбіна Семеренко, вокальний колектив «Веселка», Центр творчості дітей 

та юнацтва Селидівської міської ради, керівник Голубенко Г.М.; 

Софія Синиця, вокально-хореографічна студія «Мікс-Мажор», Центр 

дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівник 

Щербатова-Катюк О.Є. 

 

ІІІ 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.; 

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

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

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

Юлія Філатова, Микільський заклад загальної середньої освіти 

Вугледарської міської ради, керівник Кобилевська В.М.; 
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Каміла Холод, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є. 

ІІ місце: 

Єлизавета Корольова, вокальна студія «Sunshine», Донецький обласний 

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

ІІІ місце: 

Марія Красовська, заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів — ліцей 

«Гармонія» Мирноградської міської ради, керівник Костюк Г.К.; 

Дарина Маркова, Торський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» 

Лиманської міської ради, керівник  Ісікова О.П.; 

Євген Пєрвухін, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Краматорської міської ради, керівник Коротча С.В. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Владислава Підлісна, «Народний художній колектив» вокальна студія 

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

керівник Куриленко І.В. 

ІІ місце: 

Христина Гранкіна, КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 56» Маріупольської міської ради, керівник Белла О.А.; 

Марія Денисова, Краматорський заклад загальної середньої освіти № 22 з 

профільним навчанням імені Миколи Миколайовича Крупченка Краматорської 

міської ради, керівник Нікітіна Н.І.; 

Аліса Кухар, ансамбль естрадної пісні «Барви», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Коргут О.В.; 

Злата Мітюшкіна, «Народний художнiй колектив» вокально-хоровий 

колектив «Кантилена», Маріупольський міський Палац естетичного виховання, 

керівник Ушкало Л.О. 

ІІІ місце: 

Олександра Коробко, вокальна студія «Sunshine», Донецький обласний 

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

Олександра Шолудько, вокальна студія «Камертон», Білозерська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Білозерської міської ради, керівник 

Бєлявська О.О. 
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V вікова категорія 

ІІ місце: 

Ганна Андрусенко, вокальний ансамбль «Арго», Маріупольський міський 

Палац естетичного виховання, керівник Анісовіч Н.О. 

ІІІ місце: 

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

Волноваської міської територіальної громади, керівник Чанглі К.І. 

 

Дуети 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Вокальний гурток «Дивограй», Новожеланівська спеціальна школа № 39 

Донецької обласної ради, керівник Федисів К.С. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Владислава Гавриш та Ярослава Гавриш, «Народний художній колектив» 

вокальна студія «Heartbeat», Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Петренко Г.М. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Марія Шевченко та Катерина Туркова, ансамбль естрадної пісні «Барви», 

Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник Коргут О.В. 

 

Тріо 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Поліна Абісідарська, Олеся Коваленко, Емілія Кашкавал, «Народний 

художній колектив» ансамбль естрадної пісні «МІД», КЗ «Будинок дитячої та 

юнацької творчості Кальміуського району м. Маріуполя», керівник 

Тищенко  Ю.І. 

ІІІ місце: 

Тріо «Співаночки», Пречистівська філія Вугледарського навчально-

виховного комплексу «Мрія» (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — 

дошкільний навчальний заклад) Вугледарської міської ради, керівник 

Сіріченко  Л.Г. 
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ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Гурт «Козачата», Великоновосілківський районний центр дитячої та 

юнацької творчості Великоновосілківської селищної ради, керівник Чекал В.П. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Вокально-інструментальне тріо «Key», вокальна студія «Sunshine», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Карпенко  О.О.; 

Тріо «Доміно», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Марія Шевченко, Катерина Туркова, Аліса Кухар, ансамбль естрадної пісні 

«Барви», Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник 

Коргут О.В. 

 

Квартети 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Ансамбль «Смайлики», гурток «Пісенний вернісаж», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Мелашенко О.Г. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Гурт «Веселка», Великоновосілківська гімназія з загальноосвітньою 

школою І ступеня Великоновосілківської селищної ради, керівник Чекал В.П. 

 

Квінтети 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

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

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гонтаренко  М.В. 
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ІІ вікова категорія 

І місце: 

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

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

керівник Петренко Г.М. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 

Ансамбль «Нон стоп», «Народний художній колектив» вокальна студія 

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

керівник Куриленко І.В. 

 

Ансамблі 

І вікова категорія 

І місце: 

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

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Московцева К.В. 

ІІ місце: 

Ансамбль естрадної пісні «Барви», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Коргут О.В. 

ІІІ місце: 

«Зразковий художнiй колектив» вокально-хореографічний естрадний 

дитячо-юнацький колектив «Лимонад», Маріупольський міський Палац 

естетичного виховання, керівник Бабiч О.А.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль дитячої естрадної пісні 

«Крапельки-2000», Маріупольський міський Палац естетичного виховання, 

керівник Юдiна О.В. 

 

І-ІІ вікова категорія 

І місце: 

Ансамбль «Мікс», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

Шоу-група «Шоколад», «Народний художній колектив» вокальний 

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

міської ради, керівник Ланевська В.Є. 
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ІІ-ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ансамбль естрадної пісні «Барви», Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Коргут О.В. 

 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль естрадної пісні «МІД», КЗ 

«Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського району м. Маріуполя», 

керівник Давидов М.А.; 

«Народний художній колектив» ансамбль естрадної пісні «МІД», КЗ 

«Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського району м. Маріуполя», 

керівник Тищенко Ю.І. 

 

ІV-V вікова категорія 

І місце: 

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

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

керівник Петренко Г.М. 

 

Хоровий спів 

II-V вікова категорія 

І місце: 

«Народний художнiй колектив» вокально-хоровий колектив «Кантилена», 

Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник Ушкало Л.О. 

 

у номінації: «Народний вокал» 

Солісти 

ІІІ 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.; 

Ксенія Іващенко, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є. 

 

ІV вікова категорія 

І місце: 
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Софія Попова, вокальна студія «Соната», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

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

Анастасія Щьоголь, «Народний художнiй колектив» вокально-хоровий 

колектив «Кантилена», Маріупольський міський Палац естетичного виховання, 

керівник Ушкало Л.О. 

ІІ місце: 

Єлизавета Перебайло, КЗ «Волноваський Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської міської територіальної громади, керівник 

Волошина  Н.В. 

ІІІ місце: 

Софія Яцкова, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

керівник Гонтаренко М.В. 

 

Тріо 

ІV вікова категорія 

ІІІ місце: 

Тріо «Квіти ліцею», ліцей № 4 «Успіх» Краматорської міської ради, 

керівник Метелиця С.П. 

 

Квінтети 

ІV вікова категорія 

І місце: 

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

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гонтаренко  М.В. 

 

Ансамблі 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Шоу-група «Доміно», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Вокальний гурт «Bright sound», вокальна студія «Sunshine», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Карпенко О.О. 
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IV вікова категорія
II місце:
Вокальний ансамбль «Мажор», Слов’янська спеціальна школа № 23 

Донецької обласної ради, керівник Гладиш Л.Ф.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Ольга Канзюба - - - -

2 + Олена Карпенко - - - -

3 + Валентина Орєхова - - - -

4 + Геннадій Петренко - - - -

5 + Ольга Ночовка - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:

Голова журі:

Заступник голови журі:

Визначити переможців

Ольга Канзюба

Олена Карпенко


