
ПРОТОКОЛ 

 

31.01.2022     м. Слов’янськ     № 1 

  

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  

з оригамі, паперопластики та моделювання з паперу  

«Стильний папір. Літо з ароматом кави» 

 

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; 

 

Тетяна Хіміон 

 

керівник «Зразкового художнього 

колективу» хореографічної студії «Фо 

степ» Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості, суддя 

Міжнародного класу зі спортивних 

бальних танців; 

  

Анастасія Киркач культорганізатор дитячих 

позашкільних закладів, керівник 

«Зразкового художнього колективу» 

хореографічної студії «Фо-степ» 

Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості; 

  

Оксана Ганієва 

 

керівник  гуртка-методист 

«Зразкового художнього колективу» 

дизайн-студії «Самородок» Центру 

дитячої та юнацької творчості 
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Добропільської міської ради (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 фестивалю-конкурсу з оригамі, паперопластики та 

моделювання з паперу «Стильний папір. Літо з ароматом кави» (далі – 

Фестиваль). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі з оригамі, паперопластики та моделювання з паперу 

«Стильний папір. Літо з ароматом кави». 

 

СЛУХАЛИ:  

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

було проведено Фестиваль, в якому взяли участь 17 вихованців, з них 

хлопчиків – 1 та дівчат – 16, з Торецької, Волноваської, Мар’їнської та 

Олександрівської територіальних громад. Також участь взяли вихованці 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. 

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

переможців наступним чином: 

молодша вікова категорія 

І 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. 

ІІ 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. 

ІІІ місце: 

Віталіна Кравцова, гурток «Веселка», Донецький обласний палац дитячої 

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

юнацької творчості Олександрівської селищної ради, керівник Циганок І.О. 

 

середня вікова категорія 

ІІ 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. 

ІІІ місце: 

Олександра Дзицюк, заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 17 

Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району, 

керівник Колбаса Т.М. 

 

старша вікова категорія 

ІІІ місце: 

Варвара Петрук, Бугаський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Волноваської міської територіальної громади, керівник Чанглі К.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Олена Карпенко - - - - 

2 + Юлія Харківська - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Тетяна Хіміон - - - - 

5 + Анастасія Киркач - - - - 

6 + Оксана Ганієва - - - - 

7 + Антоніна Немченко - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Фестивалю. 
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СЛУХАЛИ:
1. Олену Карпенко, голову журі, яка запропонувала до участі у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі з оригамі, паперопластики та 
моделювання з паперу «Стильний папір. Літо з ароматом кави» рекомендувати:

Таїсію Зінчук, гурток «Барвінок», Донецький обласний палац дитячої та 
юнацької творчості, керівник Лінник Л.Б.;

Анну Сухочеву, гурток «Чарівні фарби», Донецький обласний палац 
дитячої та юнацької творчості, керівник Ушаткіна О.Ю.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Олена Карпенко - - - -

2 + Юлія Харківська - - - -

3 + Тетяна Куракова - - - -

4 + Тетяна Хіміон - - - -

5 + Анастасія Киркач - - - -

6 + Оксана Г анієва - - - -

7 + Антоніна Немченко - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
До участі у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі з оригамі, 

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

Таїсію Зінчук, гурток «Барвінок», Донецький обласний палац дитячої та 
юнацької творчості, керівник Лінник Л.Б.;

Анну Сухочеву, гурток «Чарівні фарби», Донецький обласний палац 
дитячої та юнацької творчості, керівник Ушаткіна О.Ю.

Голова журі: Олена Карпенко

Заступник голови журі: Юлія Харківська


