
ПРОТОКОЛ 

 

26.01.2023     м. Слов’янськ     № 1 

  

засідання журі обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

сценічних та карнавальних паперових костюмів «Стильний папір» 

(дистанційний формат) 

 

Голова журі:  

Яна Добрострой заступник директора з навчально-

виховної роботи Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

Заступник голови журі:  

Юлія Плоха 

 

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; 

  

Оксана Ганієва 

 

керівник гуртка-методист «Зразкового 

художнього колективу» дизайн-студії 

«Самородок» Центру дитячої та 

юнацької творчості 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 сценічних та карнавальних 

паперових костюмів «Стильний папір» (далі – Фестиваль). 
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2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі сценічних та карнавальних паперових костюмів «Стильний 

папір». 

 

СЛУХАЛИ:  

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

було проведено Фестиваль, в якому взяли участь 8 вихованців, з них хлопчиків 

– 2 та дівчат – 6, з Іллінівської, Лиманської, Мирноградської територіальних 

громад. Також участь взяли вихованці Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості. 

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

переможців наступним чином: 

молодша вікова категорія 

І місце: 

Юлія Кострикіна, заклад дошкільної освіти № 8 «Конвалія» 

Мирноградської міської ради, керівник Кандибко Н.А.; 

Вероніка Сердюк, гурток «Веселка», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Селиверстова Г.В. 

ІІ місце: 

Лія Бровкіна, заклад дошкільної освіти № 8 «Конвалія» Мирноградської 

міської ради, керівник Гущіна О.В.; 

Дарина Постолак, заклад дошкільної освіти № 8 «Конвалія» 

Мирноградської міської ради, керівник Астахова О.М. 

ІІІ місце: 

Тимофій Карпенко, гурток «Magic Hands», Центр позашкільної освіти 

Іллінівської сільської ради, керівник Карпенко О.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Яна Добрострой - - - - 

2 + Юлія Плоха - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Валентина Орєхова - - - - 

5 + Оксана Ганієва - - - - 

6 + Антоніна Немченко - - - - 

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 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сценічних та карнавальних паперових 

костюмів «Стильний папір» рекомендувати: 

Юлію Кострикіну, заклад дошкільної освіти № 8 «Конвалія» 

Мирноградської міської ради, керівник Кандибко Н.А.; 

Вероніку Сердюк, гурток «Веселка», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Селиверстова Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Яна Добрострой - - - - 

2 + Юлія Плоха - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Валентина Орєхова - - - - 

5 + Оксана Ганієва - - - - 

6 + Антоніна Немченко - - - - 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 

ВИРІШИЛИ: 

До участі у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сценічних та 

карнавальних паперових костюмів «Стильний папір» рекомендувати: 

Юлію Кострикіну, заклад дошкільної освіти № 8 «Конвалія» 

Мирноградської міської ради, керівник Кандибко Н.А.; 

Вероніку Сердюк, гурток «Веселка», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Селиверстова Г.В. 

 

 

 

Голова журі:        Яна Добрострой 

 

Заступник голови журі:      Юлія Плоха 


