
ПРОТОКОЛ 

 

10.12.2021     м. Слов’янськ     № 22 

  

Засідання журі обласного конкурсу-виставки робіт з декоративно-ужиткового 

та образотворчого мистецтва «Ми усе можемо» 

 

Голова журі:  

Олена Карпенко заступник директора з навчально-

виховної роботи, керівник вокальної 

студії «Sunshine» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

Заступник голови журі:  

Тетяна Куракова завідувач відділу декоративно-

ужиткової творчості та 

образотворчого мистецтва 

Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості. 

 

Члени журі:  

Віолетта Мазій керівник «Зразкового художнього 

колективу» арт-студії «Колібрі» 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради (за 

згодою); 

 

Оксана Ганієва 

 

керівник гуртка-методист «Зразкового 

художнього колективу» дизайн-студії 

«Самородок» Центру дитячої та 

юнацької творчості Добропільської 

міської ради (за згодою); 

 

Юлія Харківська 

 

керівник художній 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-виставки робіт з декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Ми усе можемо» (далі – Конкурс). 

 

СЛУХАЛИ:  
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1. Олену Карпенко, голову журі, яка зазначила, що, згідно із заявками, 

було проведено Конкурс, в якому взяли участь 274 вихованців, з них хлопчиків 

– 125 та дівчат – 149, з міст Новогродівки, Слов’янська, Торецька, Покровська, 

Білозерського, Бахмуту, Вугледару, Гірника, Добропілля, Дружківки, 

Костянтинівки, Українська, Селидового, Сіверська, Краматорська, Лиману, 

Мирнограду, Мангушської, Великоновосілківської, Волноваської, 

Олександрівської, Новодонецької територіальної громади. 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. Тетяну Куракову, заступника голови журі, яка запропонувала визначити 

переможців у номінаціях «Декоративно-ужиткове мистецтво» та «Образотворче 

мистецтво» наступним чином: 

у номінації: «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Техніка виконання «Художня вишивка» 

І вікова категорія 

І місце: 

Поліна Кайданова, гурток «Декоративно-ужиткове мистецтво», 

Краматорська спеціальна школа № 18 Донецької обласної ради, керівник 

Гончарова В.П. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Катерина Бредун, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник Сурікова Р.Я. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Микола Тіщенко, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник Молчанова А.М. 

ІІ місце: 

Богдан Скрипнік, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник Молчанова А.М. 

ІІІ місце: 

Георгій Коняєв, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

№ 7 Донецької обласної ради, керівник Ліннік А.В. 

 

Техніка виконання «Вишивка гладдю» 

ІІ вікова категорія 
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І місце: 

Вікторія Сизова, гурток «Талановиті ручки», Костянтинівська спеціальна 

школа № 32 Донецької обласної ради, керівник Філатова О.В. 

ІІІ місце: 

Зоя Нестеренко, гурток «Чарівна скринька», Костянтинівська спеціальна 

школа № 32 Донецької обласної ради, керівник Мосієнко О.В. 

 

Техніка виконання «В’язання» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Маргарита Кузнєцова, філія Високопільський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів опорного закладу Очеретинський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Лисакова С.А. 

ІІІ місце: 

Денис Гайдабука, гурток «Український оберіг», Парасковіївська 

спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, керівник Ятченко В.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Назар Головенко та Валентина Клименко, Миколаївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник Ліннік 

 А.В. 

 

Техніка виконання «Макраме» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія М’ягких, гурток «Світ рукоділля», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Соцька І.В. 

 

Техніка виконання «Стрінг-арт» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Артем Колісник, Селидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

Селидівської міської ради, керівник Стрельник О.А. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Віктор Непомящий, гурток «Цікаве рукоділля», Новожеланівська 

спеціальна школа № 39 Донецької обласної ради, керівник Бойченко К.І. 
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Техніка виконання «Вироби з джута» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Назар Макаренко, Білокузьминівський ліцей Костянтинівської міської 

ради, керівник Литвиненко Т.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Богдан Ляшенко, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

№ 7 Донецької обласної ради, керівник Молчанова А.М.; 

Марія Мяло, опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району, керівник Медведєва А.М. 

 

Техніка виконання «Вироби з мішковини» 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Богдан Скрипнік, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник Гудик А.М. 

 

Техніка виконання «Народна лялька» 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Поліна Соколи, гурток «Декоративно-ужиткового мистецтва», 

Новодонецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 16 

Новодонецької селищної ради, керівник Паламарчук А.І. 

 

Техніка виконання «Текстильна іграшка» 

І вікова категорія 

І місце: 

Богдан Дяхтярьов, Волноваський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 2 Волноваської міської територіальної громади, керівник Овчаренко 

 Н.М. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Денис Гайдабука, гурток «Народна іграшка-оберіг», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Ятченко В.М. 
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Техніка виконання «М’яка іграшка» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Кириченко, «Зразковий художній колектив» гурток 

«Моделювання та конструювання одягу», Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Пимонова Т.П.; 

Єлизавета Скиба, Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської 

ради, керівник Жуковська І.Я. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Поліна Коржева, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка іграшка», 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гутник О.Л. 

ІІ місце: 

Вікторія Ячменьова, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 

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

керівник Гутник О.Л. 

 

Техніка виконання «Вишивка стрічками» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Вікторія Варенінова, Новогродівський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 7 Новогродівської міської ради, керівник Колосовська 

 Н.А.; 

Валерія Науменко, гурток «Вишивка стрічками», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Берлін Т.В. 

 

Техніка виконання «Вироби з помпонів» 

І вікова категорія 

І місце: 

Семен Григор’єв, гурток «Іграшкова майстерня», Будинок дитячої 

творчості Новогродівської міської ради, керівник Єфанова Н.В. 

 

Техніка виконання «Вироби з фоамірану» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Дар’я Корж, гурток «Чарівна майстерня», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

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



6 
 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Володимир Катюха, гурток «Умілі ручки», Новожеланівська спеціальна 

школа № 39 Донецької обласної ради, керівник Гуменчук Л.Б. 

ІІІ місце: 

Олена Ус, гурток «Умілі ручки», Новожеланівська спеціальна школа № 39 

Донецької обласної ради, керівник Гуменчук Л.Б. 

 

Техніка виконання «Вироби з тканини» 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ганна Буцька, «Зразковий художній колектив» гурток «Моделювання та 

конструювання одягу», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

 

Техніка виконання «Аплікація» 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Дилкам Мамидові, гурток «Калинка», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Ляшова О.С. 

 

Техніка виконання «Декупаж» 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дар’я Лапченко, гурток «Вишивка стрічками», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Берлін Т.В.; 

Єлизавета Чередниченко, гурток «Вишивка стрічками», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Берлін Т.В. 

 

Техніка виконання «Алмазний живопис» 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Денис Гайдоба, гурток «Чарівна скринька», Костянтинівська спеціальна 

школа № 32 Донецької обласної ради, керівник Мосієнко О.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Олег Євсєєв, гурток «Веселка», Костянтинівська спеціальна школа № 32 

Донецької обласної ради, керівник Бережна І.О. 
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Техніка виконання «Вишивка бісером» 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Лада Ракицька, гурток «Бісероплетіння», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Коваленко В.Л. 

ІІ місце: 

Зоя Нестеренко, гурток «Дивосвіт», Костянтинівська спеціальна школа № 

 32 Донецької обласної ради, керівник Гришко М.І. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Галина Давиденко, гурток «Творча майстерня», Новожеланівська 

спеціальна школа № 39 Донецької обласної ради, керівник Ховякова Н.І. 

 

Техніка виконання «Бісероплетіння» 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Катерина Бредун, гурток «Чарівна намистинка», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Плющій Н.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Сергій Халабузар, гурток «Чарівна намистинка», Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості, керівник Плющій Н.В. 

ІІІ місце: 

Микола Тіщенко, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник Назаренко М.Л. 

 

Техніка виконання «Різьблення по дереву» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Михайло Неклеса, гурток «Художнє випилювання», Парасковіївська 

спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, керівник Ятченко В.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Сергій Халабузар, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник Височин О.П. 
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Техніка виконання «Випалювання» 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Павло Обрєзанов, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2 

Бахмутської міської ради, керівник Ємельянова Г.Д.; 

Юліана Суборна, Рубцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради, керівник Кузнецова О.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Станіслав Санагурський, гурток «Випалювання по деревині», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Савін М.Ю. 

 

Техніка виконання «Вироби з природних матеріалів» 

І вікова категорія 

І місце: 

Максим Козлов, Цукуринська філія Селидівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Селидівської міської ради, керівник Корхова Г.В. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Віталій Горбунов, гурток «Народна творчість», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Невзорова І.В. 

ІІІ місце: 

Максим Голубєв, гурток «Фантазія», Новгородська спеціальна школа № 38 

Донецької обласної ради, керівник Ульянцева Н.І. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Маргарита Калініна, гурток «Фітодизайн», Великоновосілківський 

районний центр дитячої та юнацької творчості Великоновосілківської селищної 

ради, керівник Куркчі Т.М. 

ІІ місце: 

Микола Тіщенко, гурток «Народна творчість», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Невзорова І.В. 

 

Техніка виконання «Робота з пластиліном» 

ІІ вікова категорія 

І місце: 
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Софія Мащенко, Маріупольський навчально-реабілітаційний центр 

«Сонечко», керівник Прокопішена Н.С. 

 

Техніка виконання «Солоне тісто» 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Ярослав Сидоренко та Аліна Дорош, гурток «Мукасолька», 

Новожеланівська спеціальна школа № 39 Донецької обласної ради, керівник 

Вініченко Л.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Віра Чаплигіна, Петрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Шамрай А.І. 

 

Техніка виконання «Гіпс» 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Юлія Ашихміна, майстерня «Чарівний світ», Новгородська спеціальна 

школа № 38 Донецької обласної ради, керівник Ульянцева Н.І. 

 

Техніка виконання «Паперопластика» 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Єгор Білянський, гурток «Виготовлення іграшок-сувенірів», Центр 

творчості та дозвілля Покровської міської ради, керівник Сотниченко О.М. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Владислав Горноженко, Петрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Шамрай А.І.; 

Дмитро Мотренко, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

пластики «Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українськ, 

керівник Немченко А.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Данило Сухоруков, гурток «Паперова пластика», Центр дитячої та 

юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівник Трунова О.О. 
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Техніка виконання «Папероплетіння» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Кирило Собчук, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 

Білозерської міської ради, керівник Холод Л.В. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Олександра Кічун, майстерня «Чарівний світ», Новгородська спеціальна 

школа № 38 Донецької обласної ради, керівник Ульянцева Н.І. 

 

Техніка виконання «Пейп-арт» 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дмитро Дух, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника Курахівської 

міської ради, керівник Колотова І.М. 

 

Техніка виконання «Квілінг» 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Дмитро Наумов, Анастасія Летенко, Максим Журавський, Миколаївська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, 

керівник Михайлова Л.В. 

 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Катерина Малянова, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

пластики «Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українськ, 

керівник Немченко А.О.; 

Вікторія Ярошенко, гурток «Фантазія», Гранітненська загальноосвітня 

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

 

Техніка виконання «Витинання» 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Марія Лисак, «Зразковий художній колектив» студія «Образотворче 

мистецтво», Центр дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської 

ради, керівник Кирик Л.А. 
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Техніка виконання «Оригамі» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Владислав Татаренко, Степанівський заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів Новодонецької селищної ради, керівник Алпатова А.М. 

 

Техніка виконання «Кінусайга» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Софія Дружиніна, Маріупольський навчально-реабілітаційний центр 

«Сонечко», керівник Плешивцева Т.В. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Богдан Коншин, заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 

Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району, 

керівник Яцукевич О.І. 

ІІІ місце: 

Серафим Шапарьов, філія Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 — навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів — дитячий садок № 10» Дружківської міської ради, керівник Кедь Т.В. 

 

Техніка виконання «Вироби з фетру» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Злата Тимченко-Ананько, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної 

громади, керівник Філоненко Т.О. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Богдан Приймак, гурток «Народні промисли», Великоновосілківський 

районний центр дитячої та юнацької творчості Великоновосілківської селищної 

ради, керівник Колодій В.М. 

ІІІ місце: 

Варвара Полтарацька, гурток «Креатив», Іверський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Новодонецької селищної ради, керівник 

Верещагіна О.М. 
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ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дар’я  Янушевська, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 

Бахмутської міської ради, керівник Анацька Л.М. 

 

Техніка виконання «Вироби з вовни» 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Вікторія Ячменьова, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 

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

керівник Гутник О.Л. 

 

Техніка виконання «Художній розпис» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Вікторія Абудьонна, гурток «Зіронька», Костянтинівська спеціальна школа 

№ 32 Донецької обласної ради, керівник Склярова Н.О. 

 

Техніка виконання «Змішана» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Іван Перекотій, «Зразковий художній колектив» дизайн-студія 

«Самородок», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівник Ганієва О.Р.; 

Марія Якуба, Ямпільський навчально-виховний комплекс 

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

Лиманської міської ради, керівник Ачкеєва О.М. 

 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Олексій Прудник, «Зразковий художній колектив» дизайн-студія 

«Самородок», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівник Ганієва О.Р. 

ІІ місце: 

Данило Гутковський, Ямпільський навчально-виховний комплекс 

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

Лиманської міської ради, керівник Золотова А.В.; 

Марія Остапенко, гурток «Мова мистецтва», Святогорівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Добропільської міської ради, керівник 
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Шаданія М.Й. 

ІІІ місце: 

Ілля Джоган та Валентин Сидоренко, Миколаївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, керівник 

Григоренко С.А. 

 

у номінації: «Образотворче мистецтво» 

Техніка виконання «Живопис» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Аміна Гаджимустафаєва, Бахмутський міський Центр технічної творчості 

дітей та юнацтва, керівник Лаптєва Т.С. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Майя Кремезна, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 

Бахмутської міської ради, керівник Іваненко А.С. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Марія Єршова, Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Лиманської міської ради, керівник Бондарєва Ю.А. 

 

Техніка виконання «Акварель» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Еліна Ярош, студія образотворчого мистецтва «Берегиня», Центр творчості 

та дозвілля Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Шрамко, студія образотворчого мистецтва «Берегиня», Центр 

творчості та дозвілля Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М. 

ІІІ місце: 

Вікторія Кисельова, гурток «Образотворче мистецтво», Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Анфалова В.М. 

 

Техніка виконання «Гуаш» 

І вікова категорія 
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ІІ місце: 

Єгор Братенко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О.; 

Анна Хлопко, заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 21 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Мороз Н.М. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Марія Красницька, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Віолетта Балашова, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник 

Іноземцева Н.О. 

 

Техніка виконання «Олійні фарби» 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Оксана Решетняк, гурток «Художня студія», Лиманський міський Центр 

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

 

Техніка виконання «Акрилові фарби» 

І вікова категорія 

І місце: 

Іван Перекотій, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ганна Тютюнник, Слов’янська спеціальна школа № 23 Донецької обласної 

ради, керівник Шишкіна О.З. 

 

Техніка виконання «Графіка» 

ІІ вікова категорія 
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I місце:
Еліна Ярош, студія образотворчого мистецтва «Берегиня», Центр творчості 

та дозвілля Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М.
II місце:
Кирило Григорчук, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 
Мазій В.В.

Техніка виконання «Змішана»
І вікова категорія
III місце:
Даніїл Пищик, Рубцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради, керівник Макогон О.С.

III вікова категорія
III місце:
Діана Миронова, «Народний художній колектив» гурток «Малюнок і 

живопис», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради,
керівник Ал-Джанабі В.П.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Олена Карпенко - - - -

2 + Тетяна Куракова - - - -

3 + Віолетта Мазій - - - -

4 + Оксана Г анієва - - - -

5 + Юлія Харківська - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
Визначити переможців Конкурсу.

Голова журі:

Заступник голови журі:

Олена Карпенко

Тетяна Куракова


