
ПРОТОКОЛ 

 

10.05.2022     м. Слов’янськ     № 3 

  

Засідання журі обласного етапу ІІ Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня 

Європи «Єврофест – 2022» на тему: «Європа – наш спільний дім. Спільне 

сьогодення. Спільні цінності. Спільне майбутнє» 

 

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; 

 

Валентина Орєхова завідувач відділу художньої творчості 

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 

етапу ІІ Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест – 

2022» на тему: «Європа – наш спільний дім. Спільне сьогодення. Спільні 

цінності. Спільне майбутнє» (далі – Фестиваль). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у ІІ Всеукраїнському 

творчому фестивалі до Дня Європи «Єврофест – 2022» на тему: «Європа – наш 

спільний дім. Спільне сьогодення. Спільні цінності. Спільне майбутнє». 

 

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

було проведено Фестиваль, в якому взяли участь 28 вихованців, з них 

хлопчиків – 10 та дівчат – 18, з Білозерської, Волноваської, Гродівської, 

Лиманської, Мирноградської, Слов’янської, Селидівської територіальних 

громад. 

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

переможців у номінаціях конкурс постерів «Європейське Майбутнє України», 

конкурс світлин «Європа – наш спільний дім», конкурс «Відеопоезія» 

наступним чином: 

у номінації конкурс постерів «Європейське Майбутнє України»: 

молодша вікова категорія 

І місце: 

Артем Александров, гурток «Акцент», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

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

Анастасія Бабченко, гурток «Палітра», КЗ «Волноваський Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, керівник 

Бабченко О.В.; 

Ілля Гартовін, гурток «Юні користувачі персонального комп’ютера», 

Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради, керівник 

Тополянська О.Ф.; 

Матвій Кравченко, навчально-виховний комплекс «Новоолександрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Гродівської селищної ради Покровського району, керівник Гудзевич О.В.; 

Софія Тихонова, гурток сценічної майстерності «Витівники», Білозерський 

освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник Афонічева А.Л. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Катерина Пивоварова, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дудник Н.О.; 

Антоніна Фролова, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дудник Н.О. 

 

у номінації конкурс світлин «Європа – наш спільний дім»: 

молодша вікова категорія 

І місце: 

Леся Богобояща, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

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

керівник Немченко А.О.; 
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Аліса Котович, гурток сценічної майстерності «Витівники», Білозерський 

освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник Афонічева А.Л.; 

Софія Морозова, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської 

міської ради, керівник Морозова Д.М.; 

Тімур Немченко, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

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

керівник Немченко А.О.; 

Ілля Нікулін, «Зразковий художній колектив» студія паперової пластики 

«Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник 

Немченко А.О.; 

Станіслав Стальніченко та Богдан Стальніченко, гурток «Світ рукоділля», 

Лиманський міський центр позашкільної роботи Лиманської міської ради; 

Еліна Ульяненко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.; 

Єгор Шумейко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської 

міської ради, керівник Шумейко Г.В.; 

Богдан Юрченко, гурток «Акварелька», КЗ «Волноваський Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Шпіньова Л.О. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Арина Варламова, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.; 

Марія Гордієнко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Каміла Єрмакова, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

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

керівник Немченко А.О.; 

Марія Кошева, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Карина Федорова, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.; 

Віталіна Чаус, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Марія Шевченко, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та юнацької 
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творчості м. Слов’янська», керівник Дмитрієнко А. 

 

у номінації конкурс «Відеопоезія»: 

молодша вікова категорія 

І місце: 

Дар’я Землянська, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дмитрієнко А.; 

Орина Медведєва, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дмитрієнко А. 

 

середня вікова категорія 

І місце: 

Юрій Васильєв, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л.; 

Катерина Попова, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради, керівник Соколова С.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Олена Карпенко - - - - 

2 + Юлія Харківська - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Валентина Орєхова - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Фестивалю. 

 

СЛУХАЛИ:  

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

ІІ Всеукраїнському творчому фестивалі до Дня Європи «Єврофест – 2022» на 

тему: «Європа – наш спільний дім. Спільне сьогодення. Спільні цінності. 

Спільне майбутнє» рекомендувати: 

Артема Александрова, гурток «Акцент», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

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

Анастасію Бабченко, гурток «Палітра», КЗ «Волноваський Будинок 
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дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Бабченко О.В.; 

Іллю Гартовіна, гурток «Юні користувачі персонального комп’ютера», 

Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради, керівник 

Тополянська О.Ф.; 

Матвія Кравченко, навчально-виховний комплекс «Новоолександрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Гродівської селищної ради Покровського району, керівник Гудзевич О.В.; 

Софію Тихонову, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л. 

Катерину Пивоварову, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дудник Н.О.; 

Антоніну Фролову, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дудник Н.О.; 

Лесю Богобоящу, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

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

керівник Немченко А.О.; 

Алісу Котович, гурток сценічної майстерності «Витівники», Білозерський 

освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник Афонічева А.Л.; 

Софію Морозову, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради, керівник Морозова Д.М.; 

Тімура Немченко, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

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

керівник Немченко А.О.; 

Іллю Нікуліна, «Зразковий художній колектив» студія паперової пластики 

«Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник 

Немченко А.О.; 

Станіслава Стальніченко та Богдана Стальніченко, гурток «Світ 

рукоділля», Лиманський міський центр позашкільної роботи Лиманської 

міської ради; 

Еліну Ульяненко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.; 

Єгора Шумейко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської 

міської ради, керівник Шумейко Г.В.; 

Богдана Юрченко, гурток «Акварелька», КЗ «Волноваський Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Шпіньова Л.О.; 

Арину Варламову, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 
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Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.; 

Марію Гордієнко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Камілу Єрмакову, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

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

керівник Немченко А.О.; 

Марію Кошеву, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Карину Федорову, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.; 

Віталіну Чаус, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Марію Шевченко, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дмитрієнко А.; 

Дар’ю Землянську, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дмитрієнко А.; 

Орину Медведєву, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дмитрієнко А.; 

Юрія Васильєва, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л.; 

Катерину Попову, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради, керівник Соколова С.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Олена Карпенко - - - - 

2 + Юлія Харківська - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Валентина Орєхова - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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До участі у ІІ Всеукраїнському творчому фестивалі до Дня Європи 

«Єврофест – 2022» на тему: «Європа – наш спільний дім. Спільне сьогодення. 

Спільні цінності. Спільне майбутнє» рекомендувати: 

Артема Александрова, гурток «Акцент», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

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

Анастасію Бабченко, гурток «Палітра», КЗ «Волноваський Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Бабченко О.В.; 

Іллю Гартовіна, гурток «Юні користувачі персонального комп’ютера», 

Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради, керівник 

Тополянська О.Ф.; 

Матвія Кравченко, навчально-виховний комплекс «Новоолександрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Гродівської селищної ради Покровського району, керівник Гудзевич О.В.; 

Софію Тихонову, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л. 

Катерину Пивоварову, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дудник Н.О.; 

Антоніну Фролову, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дудник Н.О.; 

Лесю Богобоящу, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

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

керівник Немченко А.О.; 

Алісу Котович, гурток сценічної майстерності «Витівники», Білозерський 

освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник Афонічева А.Л.; 

Софію Морозову, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради, керівник Морозова Д.М.; 

Тімура Немченко, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

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

керівник Немченко А.О.; 

Іллю Нікуліна, «Зразковий художній колектив» студія паперової пластики 

«Папірус», Будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська, керівник 

Немченко А.О.; 

Станіслава Стальніченко та Богдана Стальніченко, гурток «Світ 

рукоділля», Лиманський міський центр позашкільної роботи Лиманської 

міської ради; 

Еліну Ульяненко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.; 
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Єгора Шумейко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської 

міської ради, керівник Шумейко Г.В.; 

Богдана Юрченко, гурток «Акварелька», КЗ «Волноваський Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Шпіньова Л.О.; 

Арину Варламову, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.; 

Марію Гордієнко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Камілу Єрмакову, «Зразковий художній колектив» студія паперової 

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

керівник Немченко А.О.; 

Марію Кошеву, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Карину Федорову, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.; 

Віталіну Чаус, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О.; 

Марію Шевченко, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дмитрієнко А.; 

Дар’ю Землянську, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дмитрієнко А.; 

Орину Медведєву, гурток «Чарівна скриня», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Дмитрієнко А.; 

Юрія Васильєва, гурток сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л.; 

Катерину Попову, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради, керівник Соколова С.В. 

 

 

 

Голова журі:        Олена Карпенко 

 

Заступник голови журі:      Юлія Харківська 


