
ПРОТОКОЛ 

 

11.02.2022     м. Слов’янськ     № 2 

  

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої 

та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі 

 

Голова журі:  

Олена Карпенко заступник директора з навчально-

виховної роботи, керівник вокальної 

студії «Sunshine» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

Заступник голови журі:  

Юлія Харківська  

 

завідувач відділу масових заходів 

та організації дозвілля Донецького 

обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості. 

 

Члени журі:  

Тетяна Куракова завідувач відділу образотворчого 

мистецтва та декоративно-ужиткової 

творчості Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

 

Оксана Сушко 

 

керівник гуртка «Українська мова» 

Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості; 

  

Геннадій Петренко керівник «Народного художнього 

колективу» вокальної студії 

«Heartbeat» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

  

Віолетта Мазій 

 

керівник «Зразкового художнього 

колективу» арт-студії «Колібрі» 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради (за 

згодою); 

  

Тетяна Молокова заступник директора з навчально-

виховної роботи, керівник «Зразкового 

художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Аква» 

комунального закладу «Міський центр 
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позашкільної роботи за місцем 

мешкання» (за згодою); 

  

Антоніна Немченко керівник «Зразкового художнього 

колективу» студії паперової пластики 

«Папірус» Будинку творчості дітей та 

юнацтва м. Українська (за згодою). 

 

Порядок денний: 

1. Визначення переможців, підбиття підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 

етапу Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості, 

присвяченого Всесвітньому Дню Землі (далі – Фестиваль). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Всеукраїнському 

відкритому фестивалі дитячої та юнацької творчості, присвяченому 

Всесвітньому Дню Землі, на тему: «Земля для нас та для нащадків. Маркери 

сталого розвитку міст та громад». 

 

СЛУХАЛИ:  

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

було проведено Фестиваль, в якому взяли участь 245 вихованців, з них 

хлопчиків – 45 та дівчат – 200, з Бахмутської, Білозерської, 

Великоновосілківської, Волноваської, Гродівської, Курахівської, 

Добропільської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Краматорської, 

Лиманської, Мангушської, Маріупольської, Мар’їнської, Мирноградської, 

Новогродівської, Олександрівської, Покровської, Селидівської, Слов’янської, 

Соледарської, Старомлинівської, Торецької, Часовоярської територіальних 

громад. 

2. Юлію Харківську, заступника голови журі, яка запропонувала визначити 

переможців у номінаціях «Вокальне мистецтво», «Художнє читання»,  

«Громадська думка», «Декоративно-ужиткова творчість», «Образотворче 

мистецтво» на тему: «Здоров’я людства – відповідальність кожного» наступним 

чином: 

у номінації «Вокальне мистецтво»: 

молодша вікова категорія 

І місце: 

Ніка Гранкіна, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

керівник Гонтаренко М.В. 
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ІІ місце: 

Мілана Акопова, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є. 

ІІІ місце: 

Анна Головченко, вокальна студія «Соната», КЗ «Центр дитячої та 

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

 

середня 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: 

Ганна Суслова, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Курахівської міської ради, керівник Габзалілова Т.Д. 

ІІІ місце: 

Олександра Федоренко, «Народний художній колектив» вокальний 

ансамбль «Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

 

у номінації «Художнє читання»: 

молодша вікова категорія 

І місце: 

Софія Балахонцева, Мирнодолинський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів — дитячий садок» 

Олександрівської селищної ради, керівник Яковенко Н.Г. 

ІІ місце: 

Карина Шмакова, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 31 Краматорської міської ради, керівник Голованова І.В. 

ІІІ місце: 

Дмитро Корінецький, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Добропільської міської ради, 

керівник Афонічева А.Л. 

 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Валерія Харченко, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Курахівської міської ради, керівник Доценко А.О. 
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у номінації «Громадська думка»: 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Шкільне самоврядування, ДГО «ІНТЕР-ВЕСЕЛКА», Парасковіївська 

спеціальна школа № 40 Донецької обласної ради, керівники Лукашова К.В., 

Бабіч В.О. 

ІІІ місце: 

Гурток «Freeedom», КЗ «Волноваський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської міської територіальної громади, керівник 

Мардаренко Н.В. 

 

у номінації «Декоративно-ужиткова творчість»: 

 

Техніка виконання: «Вишивка» 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Єлизавета Путіліна, гурток «Техніка рукоділля», Центр позашкільної 

роботи Краматорської міської ради, керівник Чаус Н.В. 

 

Техніка виконання: «В’язання» 

 

молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Ксенія Гуріненко, гурток «В’язання гачком», Центр творчості та дозвілля 

Покровської міської ради, керівник Бєлкіна О.М. 

ІІІ місце: 

Аліна Пономарьова, гурток «В’язання гачком», Центр творчості та 

дозвілля Покровської міської ради, керівник Бєлкіна О.М. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Анастасія Ярова, Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Булатова Г.В. 

 

Техніка виконання: «М’яка іграшка» 

 

молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Марія Кусаїнова, гурток «Веселка», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Селиверстова Г.В. 
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ІІІ місце: 

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

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

керівник Гутник О.Л. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Олександра Саган, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Шилова Л.О. 

 

Техніка виконання: «Народна лялька» 

 

молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Анна Давидова, гурток «Іграшкова майстерня», Будинок дитячої 

творчості Новогродівської міської ради, керівник Єфанова Н.В. 

 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Катерина Голишева, «Зразковий художній колектив» гурток 

«Моделювання та конструювання одягу», Центр дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

 

Техніка виконання: «Лялька-мотанка» 

 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Марія Авдєєва, гурток «Лялька-мотанка», КЗ «Волноваський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Шульга Н.В. 

 

Техніка виконання: «Ізонитка» 

 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Поліна Лейбак, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Шилова Л.О. 

 

Техніка виконання: «Вишивка стрічками» 
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середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Каміла Пудофеєва, гурток «Рукодільниця», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Беспала В.О. 

 

Техніка виконання: «Вироби з вовни» 

 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

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

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

керівник Гутник О.Л. 

 

Техніка виконання: «Вироби з фетру» 

 

молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Гюнай Джебієва, гурток «Художня вишивка», Центр творчості та 

дозвілля Покровської міської ради, керівник Анікєєва Н.М. 

 

Техніка виконання: «Квілінг» 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Олександра Роменських, гурток «Паперовий світ», Будинок дитячої 

творчості Новогродівської міської ради, керівник Нічіпорова Л.М. 

ІІ місце: 

Крістіна Сапліна, гурток «Паперовий світ», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Нічіпорова Л.М. 

 

Техніка виконання: «Витинання» 

 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Євген Ніколаєць, гурток «Фантазія», Центр творчості та дозвілля 

Покровської міської ради, керівник Коновалова Т.М. 

 

Техніка виконання: «Плетіння з паперових трубочок» 

 

молодша вікова категорія 
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ІІІ місце: 

Дмитро Яценко, гурток «Фантазія», Центр творчості та дозвілля 

Покровської міської ради, керівник Коновалова Т.М. 

 

Техніка виконання: «Вітраж» 

 

молодша вікова категорія 

І місце: 

Валентина Юшковська, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Філоненко Т.О. 

 

Техніка виконання: «Вироби з кераміки» 

 

молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Анастасія Безуглова, гурток «Гончарики», Центр дитячої та юнацької 

творчості Костянтинівської міської ради, керівник Нєдєляєва К.А. 

 

Техніка виконання: «Флористика» 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Анжеліка Хотинська, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Філоненко Т.О. 

 

Техніка виконання: «Випалювання» 

 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Мирослава Литвинова, гурток «Художня обробка деревини», Центр 

творчості та дозвілля Покровської міської ради, керівник Черв’якова І.В. 

 

Техніка виконання: «Ассамбляж» 

 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дарина Ставиченко, гурток «Сувенір», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Цисюк О.Д. 
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середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Маргарита Папіна, Центр дитячої та юнацької творчості 

Великоновосілківської селищної ради, керівник Колодій В.М. 

 

Техніка виконання: «Змішана» 

 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Марія Ширіна, гурток «Magic Hands», КЗ «Центр позашкільної освіти 

Іллінівської сільської ради Костянтинівського району», керівник 

Карпенко  О.С. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Євгенія Хозяінова, «Зразковий художній колектив» гурток 

«Моделювання та конструювання одягу», Центр дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

ІІІ місце: 

Єлизавета Пащенко, гурток «Художня кераміка», Центр творчості та 

дозвілля Покровської міської ради, керівник Гринь Н.Ю. 

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Альбіна Должикова, Донський заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів Волноваської міської територіальної громади, керівник 

Ганцевська  Т.І. 

 

у номінації «Образотворче мистецтво»: 

Техніка виконання: «Живопис» 

 

молодша вікова категорія 

ІІ місце: 

Ксенія Шараєвська, гурток «Розпис тканини в техніці батик», Центр дітей 

та юнацтва Соледарської міської ради, керівник Шараєвська Ю.С. 

ІІІ місце: 

Софія Свістєльник, гурток «Образотворче мистецтво», Старомлинівський 

Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Серба Д.М. 

 

середня вікова категорія 
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ІІ місце: 

Вікторія Мазурова, Палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Курахівської міської ради, керівник Синельникова І.М. 

ІІІ місце: 

Олександра Кислюк, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Махітко Д.В. 

 

Техніка виконання: «Гуаш» 

 

молодша вікова категорія 

І місце: 

Поліна Оніщенко, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району, керівник Іноземцева Н.О. 

ІІІ місце: 

Дар’я Гулько, гурток «Юний художник», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

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

середня вікова категорія 

І місце: 

Аліса Мосейчук, гурток «Малюнок та живопис», Центр дитячої та 

юнацької творчості Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району, керівник Іноземцева Н.О. 

ІІІ місце: 

Катерина Грош, студія образотворчого мистецтва «Берегиня», Центр 

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

Максим Карпінський, «Зразковий художній колектив» дизайн-студія 

«Сувенір», Білозерський освітньо-культурний центр Добропільської міської 

ради, керівник Лєпілєна Л.Ч.; 

Євгенія Сарри, художня студія «Степ», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Дзюбан А.М.; 

Наталія Суббота, студія образотворчого мистецтва «Гармонія», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Дашивець  О.В. 

 

Техніка виконання: «Акварель» 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

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

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

Анастасія Чавдарь, «Зразковий художній колектив» дизайн-студія 

«Сувенір», Білозерський освітньо-культурний центр Добропільської міської 

ради, керівник Лєпілєна Л.Ч. 

 

Техніка виконання: «Пастель» 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Варвара Коршунова, «Зразковий художній колектив» арт-студія 

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

керівник Мазій В.В. 

 

Техніка виконання: «Кольорові олівці» 

 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Поліна Ворона, арт-студія «Креатив», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Зуєва Н.Ю. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Вікторія Козлова, художня студія «Степ», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Дзюбан А.М. 

ІІ місце: 

Вероніка Мотреску, художня студія «Степ», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Дзюбан А.М. 

ІІІ місце: 

Дар’я Васильченко, гурток «Джерельце», КЗ «Волноваський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Філоненко Т.О.; 

Михайло Давискиба, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Місячне 

сяйво», Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, керівник 

Зуєва Н.Ю.; 

Уляна Сіньковська, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Махітко Д.В. 

 

Техніка виконання: «Фломастери» 

 

молодша вікова категорія 
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ІІІ місце: 

Олександра Моргай, гурток «Образотворче мистецтво», Центр дитячої та 

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

 

Техніка виконання: «Змішана» 

 

молодша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Альона Колодій, Центр дитячої та юнацької творчості 

Великоновосілківської селищної ради, керівник Колодій В.М.; 

Ксенія Куркчі, Центр дитячої та юнацької творчості 

Великоновосілківської селищної ради, керівник Колодій В.М. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

Аліса Снісаренко, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Дар’я Гобиш, Центр дитячої та юнацької творчості Великоновосілківської 

селищної ради, керівник Колодій В.М. 

 

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

у номінації «Образотворче мистецтво» на тему: «Земля для нас та для 

нащадків. Маркери сталого розвитку міст та громад» наступним чином: 

у номінації «Образотворче мистецтво»: 

Техніка виконання: «Гуаш» 

 

середня вікова категорія 

ІІІ місце: 

Варвара Коршунова, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

Техніка виконання: «Акварель» 

 

середня вікова категорія 
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ІІ місце: 

Дар’я Гайдоба, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

ІІІ місце: 

Аліса Снісаренко, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

Техніка виконання: «Олійні фарби» 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Ева Древаль, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

 

Техніка виконання: «Пастель» 

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

Данило Носач, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

Техніка виконання: «Кольорові олівці» 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Марина Броваренко, «Народний художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

 

Техніка виконання: «Змішана» 

 

старша вікова категорія 

І місце: 

Ірина Орлова, гурток образотворчого мистецтва «Колорит», Бахмутський 

міський центр дітей та юнацтва, керівник Поліханенко О.Л. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Олена Карпенко - - - - 

2 + Юлія Харківська - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Оксана Сушко - - - - 

5 + Геннадій Петренко - - - - 

6 + Віолетта Мазій - - - - 

7 + Тетяна Молокова - - - - 

8 + Антоніна Немченко - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Фестивалю. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Олену Карпенко, голову журі, яка запропонувала до участі у 

Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та юнацької творчості, 

присвяченому Всесвітньому Дню Землі, на тему: «Земля для нас та для 

нащадків. Маркери сталого розвитку міст та громад» рекомендувати: 

Еву Древаль, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М.; 

Марину Броваренко, «Народний художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Кімеріна А.М.; 

Ірину Орлову, гурток образотворчого мистецтва «Колорит», Бахмутський 

міський центр дітей та юнацтва, керівник Поліханенко О.Л. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Олена Карпенко - - - - 

2 + Юлія Харківська - - - - 
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3 + Тетяна Куракова - - - -

4 + Оксана Сушко - - - -

5 + Геннадій Петренко - - - -

6 + Віолетта Мазій - - - -

7 + Тетяна Молокова - - - -

8 + Антоніна Немченко - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
До участі у Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та юнацької 

творчості, присвяченому Всесвітньому Дню Землі, на тему: «Земля для нас та 
для нащадків. Маркери сталого розвитку міст та громад» рекомендувати:

Еву Древаль, «Народний художній колектив» студія образотворчого 
мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 
міської ради, керівник Кімеріна А.М.;

Марину Броваренко, «Народний художній колектив» студія 
образотворчого мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості 
Добропільської міської ради, керівник Кімеріна А.М.;

Ірину Орлову, гурток образотворчого мистецтва «Колорит», Бахмутський 
міський центр дітей та юнацтва, керівник Поліханенко О.Л.

Голова журі:

Заступник голови журі:

Олена Карпенко

Юлія Харківська


