
УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

НАКАЗ

_____20Л£р. м. Слов’янськ

Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з оригамі, 
паперопластики та моделювання з паперу «Стильний папір. Літо з ароматом 
кави» (дистанційно)

На виконання наказу директора Донецького обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості від 17.01.2021 № 13 «Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з оригамі, паперопластики та 
моделювання одягу з паперу «Стильний папір. Літо з ароматом кави» 
(дистанційно)» на підставі рішення журі від 31.01.2022 (протокол № 1)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, як такі, що додаються:

1.1. Список переможців Фестивалю.
1.2. Список учасників Фестивалю.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Олені Карпенко:

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 фестивалю-конкурсу з оригамі, паперопластики та 
моделювання з паперу «Стильний папір. Літо з ароматом кави»:



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

Антоніні Немченко, керівнику «Зразкового художнього колективу» 
студії паперової пластики «Папірус» Будинку творчості дітей та юнацтва 
м. Українська.

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

Директор Донецького ОПДЮТ :ьга КАНЗЮБА



Додаток 1 
до наказу ОПДЮТ 
від 7//У /Ж №//

Список переможців 
обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з оригамі,

паперопластики та моделювання з паперу
«Стильний папір. Літо з ароматом кави»

Молодша вікова категорія
I місце:
Таїсія Зінчук, гурток «Барвінок», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Лінник Л.Б.;
Анна Сухочева, гурток «Чарівні фарби», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Ушаткіна О.Ю.
II місце:
Ніка Бабак, гурток «Кольорові долоньки», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Прохода А.В.;
Ангеліна Коритіна, гурток «Барвінок», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Лінник Л.Б.
III місце:
Віталіна Кравцова, гурток «Веселка», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Селиверстова Г.В.;
Вероніка Честа, гурток «Театральне мистецтво», Центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Циганок І.О.

Середня вікова категорія
II місце:
Дар’я Варфоломєєва, гурток «Паперові фантазії», Мар’їнський районний 

центр дитячої та юнацької творчості, керівник Зволінська В.В.;
Єва Гергель, Волноваський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Волноваської міської територіальної громади, керівник Іщенко С.В.;
Ангеліна Казинян, Волноваський опорний заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Волноваської міської територіальної громади, керівник 
Іщенко С.В.

III місце:
Олександра Дзицюк, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 17 

Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району, 
керівник Колбаса Т.М.



Старша вікова категорія
III місце:
Варвара Петрук, Бугаський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Волноваської міської територіальної громади, керівник Чанглі К.І.



Додаток 2
до наказу ОПДЮТ 
від <££

Список учасників 
обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з оригамі, паперопластики та моделювання з паперу 

«Стильний папір. Літо з ароматом кави» (дистанційно)

№ Назва колективу/ПІБ 
учасника

К-
ть

Стать
В.к. Назва роботи Офіційна назва навчального 

закладу
ПІБ керівника, моб. 

телефонЖ Ч

1
Алієва Аріна, 

гурток 
«Паперопластика»

1 1 м «Краплинка роси»
Центр дитячої та юнацької 
творчості Олександрівської 

селищної ради
Шмакова Н.П.

2
Бабак Ніка, 

гурток «Кольорові 
долоньки»

1 1 м «Ніжна квітка кави» Донецький обласний палац 
дитячої та юнацької творчості Прохода А. В.

3 Зінчук Таїсія, 
гурток «Барвінок» 1 1 м «Королева троянд» Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості Лінник Л.Б.

4 Ковалькова Дар’я, 
гурток «Барвінок» 1 1 м «КяіпЬолу ІЗазІт» Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості Лінник Л.Б.

5 Коритіна Ангеліна, 
гурток «Барвінок» 1 1 м «Чарівна квітка» Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості Лінник Л.Б.

6 Кравцова Віталіна, 
гурток «Веселка» 1 1 м «Чарівна принцеса» Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості Селиверстова Г.В.

7 СерадутІрина 1 1 м «Літні мрії»

Заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 10 

Торецької міської військово- 
цивільної адміністрації 
Бахмутського району

Стадник О.Л.

8
Сухочева Анна, 
гурток «Чарівні 

фарби»
1 1 м «Кавова насолода» Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості Ушаткіна О.Ю.



9

Честа Вероніка, 
гурток 

«Театральне 
мистецтво»

1 1 м «Вірю в мрію»
Центр дитячої та юнацької 
творчості Олександрівської 

селищної ради
Циганок І.О.

10
Варфоломєєва Дар’я, 

гурток «Паперові 
фантазії»

1 1 с «Пгеат у/отап» Мар'їнський районний центр 
дитячої та юнацької творчості Зволінська В.В.

11 Гергель Єва 1 1 с «Весняні МОТИВИ»

Волноваський опорний заклад 
загальної середньої освіти І-III 
ступенів Волноваської міської 

територіальної громади

Іщенко С.В.

12 Дзицюк Олександра 1 1 с «Кавовий настрій»

Заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 17 

Торецької міської військово- 
цивільної адміністрації 
Бахмутського району

Колбаса Т.М.

13 Дзюба Фаїна, 
гурток «Барвінок» 1 1 с «Чарівна квітка» Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості Лінник Л.Б.

14 Казинян Ангеліна 1 1 с «Весняна фея»

Волноваський опорний заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Волноваської міської 

територіальної громади

Іщенко С.В.

15 Манюшкіна Діана 1 1 с «Чарівна красуня»

Волноваський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 3 Волноваської міської 
територіальної громади

Морозова Є.С.

16
Мокрий Максим, 

гурток 
«Паперові фантазії»

1 1 с «Польовий вітер» Мар'їнський районний центр 
дитячої та юнацької творчості Зволінська В.В.

17 Петрук Варвара 1 1 ст. «Українська 
вишиванка»

Бугаський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Волноваської міської 
територіальної громади

Чанглі К.І.


