
ПРОТОКОЛ 

 

12.12.2022     м. Слов’янськ     № 4 

  

Засідання журі обласного етапу XIV Всеукраїнського літературно-музичного 

фестивалю вшанування захисників України «Розстріляна молодість» 

(заочний/дистанційний формат) 

 

Голова журі:  

Яна Добрострой заступник директора з навчально-

виховної роботи Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

Заступник голови журі:  

Валентина Орєхова 

 

 

завідувач відділу художньої творчості 

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; 

  

Геннадій Петренко керівник «Народного художнього 

колективу» вокальної студії 

«Heartbeat» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

  

Олена Голік керівник «Зразкового художнього 

колективу» ансамблю танцю 

«Усмішка» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

  

Ігор Голік керівник «Зразкового художнього 

колективу» ансамблю танцю 

«Усмішка» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

  

Оксана Ганієва 

 

керівник гуртка-методист «Зразкового 

художнього колективу» дизайн-студії 

«Самородок» Центру дитячої та 

юнацької творчості Добропільської 

міської ради (за згодою); 
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Ірина Зубенко керівник гуртка-методист «Зразкового 

художнього колективу» літературно-

творчої студії «Експеримент» Центру 

дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради (за 

згодою); 

  

Антоніна Немченко керівник «Зразкового художнього 

колективу» студії паперової пластики 

«Папірус» Будинку творчості дітей та 

юнацтва м. Українська (за згодою); 

  

Валентина Ланевська керівник «Народного художнього 

колективу» вокального ансамблю 

«Червона калина» Центру дитячої та 

юнацької творчості Дружківської 

міської ради (за згодою); 

  

Алла Кімеріна керівник гуртка «Народного 

художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Фантазія» 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради (за 

згодою); 

  

Тетяна Горбунова керівник «Народного художнього 

колективу» студії образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця» Будинку 

творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради (за 

згодою); 

  

Алла Афонічева керівник колективу сценічної 

майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного 

центру Білозерської міської ради (за 

згодою); 

  

Світлана Татаренкова керівник «Народного художнього 

колективу» ансамблю народного 

танцю «Непосиди» Центру дитячої та 

юнацької творчості Добропільської 

міської ради (за згодою); 

  

Тетяна Петрова керівник «Народного художнього 
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колективу» ансамблю сучасного танцю 

«Браво» Центру дитячої та юнацької 

творчості Дружківської міської ради 

(за згодою); 

  

Людмила Розкошна керівник ансамблю танцю «Магія» 

Центру творчості та дозвілля 

Покровської міської ради (за згодою). 

 

Порядок денний: 

1. Визначення переможців, підбиття підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 

етапу XIV Всеукраїнського літературно-музичного фестивалю вшанування 

захисників України «Розстріляна молодість» (далі – Фестиваль). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у XIV 

Всеукраїнському літературно-музичному фестивалі вшанування захисників 

України «Розстріляна молодість». 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Яну Добрострой, голову журі, яка зазначила, що, згідно із заявками, 

було проведено Фестиваль, в якому взяли участь 96 вихованців, з них 

хлопчиків – 35 та дівчат – 61, з Білозерської, Добропільської, Дружківської, 

Іллінівської, Костянтинівської, Лиманської, Мирноградської, Новогродівської, 

Покровської територіальних громад. Також участь взяли вихованці Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості. 

2. Валентину Орєхову, заступника голови журі, яка запропонувала 

визначити переможців у номінаціях «Театральне мистецтво», «Авторська 

поезія», «Вокальне мистецтво», «Музичне мистецтво», «Хореографічне 

мистецтво», «Декоративно-прикладне, образотворче мистецтво» наступним 

чином: 

у номінації «Театральне мистецтво» 

І місце: 

Марія Євженко, арт-студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р.; 

Єгор Князев, «Зразковий художній колектив» літературно-творча студія 

«Експеримент», Центр дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської 

ради, керівник Зубенко І.М.; 

Софія Тихонова, колектив сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л. 

ІІ місце: 



4 
 

Марія Лягуша, арт-студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р. 

ІІІ місце: 

Злата Телько, арт-студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р. 

 

у номінації «Авторська поезія» 

І місце: 

Аліна Удовиченко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради, керівник Христенко Л.М. 

ІІІ місце: 

Олеся Ракитянська, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Ракитянська А.В. 

 

у номінації «Вокальне мистецтво» 

Солісти 

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: 

Ксенія Князькова, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є. 

 

Тріо 

І місце: 

Тріо «Happy boys», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є. 

 

Колективи 

І місце: 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Heartbeat», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Г.М. 

 

у номінації «Музичне мистецтво» 

ІІ місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль українських народних 
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інструментів «Козаченьки», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Єжижанський Е.В. 

 

у номінації «Хореографічне мистецтво» 

І місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Непосиди», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

ІІ місце: 

Збірна колективів «Гармонія» та «Шанталь», Квартет «Ті хто в місті», 

Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, керівники Борисова Н.Г., 

Зверева В.Б. 

ІІІ місце: 

Учасники рою «Нащадки козацької слави», заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів — ліцей «Гармонія» Мирноградської міської ради, керівник 

Панцфілова О.В. 

 

у номінації «Декоративно-прикладне, образотворче мистецтво» 

Техніка виконання: «Живопис» 

ІІ місце: 

Аліса Бурак, Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, 

керівник Жуйко Л.М. 

 

Техніка виконання: «Гуаш» 

ІІІ місце: 

Єлизавета Вострикова, заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів — 

ліцей «Гармонія» Мирноградської міської ради, керівник Журенко О.О. 

 

Техніка виконання: «Пастель» 

ІІ місце: 

Поліна Белясник, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

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

міської ради, керівник Касьянова Т.М.; 

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

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

Техніка виконання: «Колаж» 

ІІ місце: 
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Софія Отечко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Горбунова Т.О. 

 

Техніка виконання: «Комп’ютерна графіка» 

ІІІ місце: 

Марта Волнянська, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Мазій В.В. 

 

Техніка виконання: «Витинання» 

І місце: 

Євген Ніколаєць, Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, 

керівник Коновалова Т.М. 

ІІ місце: 

Дмитро Яценко, Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, 

керівник Коновалова Т.М. 

 

Техніка виконання: «Об’ємна аплікація» 

ІІІ місце: 

Вікторія Канівець, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Шилова Л.О. 

 

Техніка виконання: «Вироби з фоамірану» 

ІІ місце: 

Поліна Лейбак, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Шилова Л.О. 

 

Техніка виконання: «Випалювання» 

ІІІ місце: 

Ксенія Кривда, Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, 

керівник Черв’якова І.В. 

 

Техніка виконання: «Вишивка стрічками» 

ІІІ місце: 

Вікторія Худяк, гурток «Рукодільниця», Будинок дитячої творчості 

Новогродівської міської ради, керівник Беспала В.О. 

 

Техніка виконання: «В’язання» 

ІІІ місце: 
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Олександра Орешак, Центр творчості та дозвілля Покровської міської 

ради, керівник Бєлкіна О.М. 

 

Техніка виконання: «Змішана» 

І місце: 

Мілана Синявська, Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, 

керівник Жуйко Л.М. 

ІІ місце: 

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

Іллінівської сільської ради, керівник Карпенко О.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Яна Добрострой - - - - 

2 + Валентина Орєхова - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Геннадій Петренко - - - - 

5 + Олена Голік - - - - 

6 + Ігор Голік - - - - 

7 + Оксана Ганієва - - - - 

8 + Ірина Зубенко - - - - 

9 + Антоніна Немченко - - - - 

10 + Валентина Ланевська - - - - 

11 + Алла Кімеріна - - - - 

12 + Тетяна Горбунова - - - - 

13 + Алла Афонічева - - - - 

14 + Світлана Татаренкова - - - - 

15 + Тетяна Петрова - - - - 

16 + Людмила Розкошна - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 
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ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Фестивалю. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Яну Добрострой, голову журі, яка запропонувала до участі у 

XIV Всеукраїнському літературно-музичному фестивалі вшанування 

захисників України «Розстріляна молодість» рекомендувати: 

Марію Євженко, арт-студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р.; 

Єгора Князева, «Зразковий художній колектив» літературно-творча студія 

«Експеримент», Центр дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської 

ради, керівник Зубенко І.М.; 

Софію Тихонову, колектив сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л.; 

Аліну Удовиченко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради, керівник Христенко Л.М.; 

Тріо «Happy boys», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Heartbeat», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Г.М.; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Непосиди», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.; 

Євгена Ніколаєця, Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, 

керівник Коновалова Т.М.; 

Мілану Синявську, Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, 

керівник Жуйко Л.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Яна Добрострой - - - - 

2 + Валентина Орєхова - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Геннадій Петренко - - - - 
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5 + Олена Голік - - - - 

6 + Ігор Голік - - - - 

7 + Оксана Ганієва - - - - 

8 + Ірина Зубенко - - - - 

9 + Антоніна Немченко - - - - 

10 + Валентина Ланевська - - - - 

11 + Алла Кімеріна - - - - 

12 + Тетяна Горбунова - - - - 

13 + Алла Афонічева - - - - 

14 + Світлана Татаренкова - - - - 

15 + Тетяна Петрова - - - - 

16 + Людмила Розкошна - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

До участі у XIV Всеукраїнському літературно-музичному фестивалі 

вшанування захисників України «Розстріляна молодість» рекомендувати: 

Марію Євженко, арт-студія акторської гри «Престиж», Центр дитячої та 

юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р.; 

Єгора Князева, «Зразковий художній колектив» літературно-творча студія 

«Експеримент», Центр дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської 

ради, керівник Зубенко І.М.; 

Софію Тихонову, колектив сценічної майстерності «Витівники», 

Білозерський освітньо-культурний центр Білозерської міської ради, керівник 

Афонічева А.Л.; 

Аліну Удовиченко, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради, керівник Христенко Л.М.; 

Тріо «Happy boys», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

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

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Heartbeat», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Петренко Г.М.; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Непосиди», 
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Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С.; 

Євгена Ніколаєця, Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, 

керівник Коновалова Т.М.; 

Мілану Синявську, Центр творчості та дозвілля Покровської міської ради, 

керівник Жуйко Л.М. 

 

 

 

Голова журі:        Яна Добрострой 

 

Заступник голови журі:      Валентина Орєхова 


