
13 червня 2022 року відбулося засідання журі конкурсу 

«Арт-журналістика-2022». 

Склад журі:  

голова журі - Сухленко Ірина Юріївна, перший проректор, 

кандидат мистецтвознавства, доцент; 

члени журі – Драч Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, 

професор, завідувач кафедри історії української та зарубіжної музики; 

Жданько Андрій Миколайович, кандидат мистецтвознавства, 

доцент, професор кафедри історії української та зарубіжної музики; 

Анфілова Світлана Геннадіївна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри історії української та зарубіжної музики; 

Ващенко Олена Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, 

ст.викладач кафедри історії української та зарубіжної музики.  

Журі визначило наступних лауреатів конкурсу. 

Номінація «Відеонарис» 

1 премія Олександр Зубов (ХДАК) за роботу «Екологія» 

2 премія Наталія Венглюк (Хмельницький фаховий музичний коледж ім. 

В.І.Заремби) за роботу «Пісне моя» 

Номінація «Відеорепортаж» 

1 премія Олександр Зубов (ХДАК) за роботу «Кожен має право бути почутим» 

2 премія Крістіна Проскуріна (ХДАК) за роботу «Відкриття кінофестивалю 

Kharkiv Meet Docs» і 

            Інна Парчук і Яна Малей (Рівненський державний гуманітарний 

університет) за роботу «М.В.Лисенко і Рівне» 

3 премія Вікторія Дмитрієвич, Аліна Ткачук, Олександра Рудюк (РДГУ) за 

роботу «М.В.Лисенко і Дубно» 

Номінація «Есе» 

2 премія Каріне Єсипенко (ХДАДМ) за роботу «Музична емпатія» і 

Федір Кучмась (випускник ХНУМ) за роботу «Музичний всесвіт 

С.Хокінга – його діалог з Р.Вагнером (до 80-річчя С.Хокінга)» 

3 премія Олена Шуліка (ХНУМ) за роботу «Роздуми про естетичне 

сприйняття К.Дебюссі» і 



         Ірина Количева (гурт « Точка зору» ЦДЮТ Харківської міської 

ради) за роботу «Цілюща сила» 

 Номінація «Інтерв'ю» 

1 премія Юлія Пантюх (ХДАДМ) за роботу «Фотографія як спосіб життя» 

2 премія Марина Гордієнко (НМАУ ім. П.І. Чайковського) за роботу «Музика 

молодих» 

Номінація «Презентація» 

2 премія Тетяна Бабій (Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. 

В.Барвінського) за роботу «Йозеф Гайдн» 

3 премія Софія Дерев’янчук (випускниця факультету мистецтв НПУ ім. 

М.П.Драгоманова) за роботу «Рапсодія 2 М.Лисенка Думка-шумка» 

Номінація «Проба пера» 

1 премія Ганна Нужда (Сєвєродонецький фаховий коледж культури і 

мистецтва ім. С.Прокоф’єва) за роботу «Інтерв'ю з легендою» 

3 премія Єлизавета Застава (Харківський музичний коледж ім. 

Б.Лятошинського) за роботу «Йозеф Гайдна. Ораторія Пори року» і 

Марина Харченко ( гурт « Точка зору» ЦДЮТ Харківської міської ради) 

за роботу «Обрав професію юриста» 

 

Номінація «Репортаж» 

1 премія Юрій Седлецький (ХНУМ) за роботу «Обереги музичної 

Харківщини» під авіа ударами; доля колекції 

2 премія Дарина Мататюк (Хмельницький фаховий музичний коледж ім. 

В.І.Заремби) за роботу «DakhaBrakha, або світ несподіваної музики» 

3 премія Марина Гордієнко (НМАУ ім. П.І.Чайковського) за роботу «Про 

паралельний музикознавчий всесвіт Учнівської конференції» 

Номінація «Проблемна стаття» 

1 премія Марина Гордієнко (НМАУ ім. П.І.Чайковського) за роботу «Музика з 

над-хвиль Азовського моря» 

2 премія Світлана Олійник (ХНУМ) за роботу «Таємниці «Гуцулки Ксені». 

Питання «авторства» народної пісні»  



3 премія Еліна Дробко (гурт « Точка зору» ЦДЮТ Харківської міської ради) за 

роботу «Чому діти тікають з дому» 

Номінація «Рецензія» 

1 премія Поліна Кордовська (ХНУМ) за роботу «Марнота марнот: у пастці 

нескінченного очікування» 

2 премія Анна Кривоніс (ХНУМ) за роботу «Сплетене коріння двох світів» і  

Євген Соловйов (ХНУМ) за роботу «Історія роду» 

3 премія Марина Ємельяненко (ХНУМ) за роботу « Білет на балет або як 

витратити «тищу презідєнта»  

Номінація «Творчий портрет» 

3 премія Юлія Фиштик (Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. 

В.Барвінського) за роботу «Андрій Розумовський і віденські класики» 

Номінація «Я блогер» 

1 премія Світлана Ліховенко (інститут мистецтв РДГУ) за проект «МВЛ-180» 

у фейсбуку 

Номінація «Фото репортаж» 

2 премія Крістіна Проскуріна (ХДАК) за роботу «Антивоєнна акція у 

Франкфурті» 

Сертифікат  

за підготовку учасників конкурсу і позаконкурсні роботи (30 годин) 

Леонід Гапєєв, член НСЖУ, керівник гуртка «Точка зору» ЦДЮТ Харківської 

міської ради 

Тетяна Прокопович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, 

теорії музики та музичного виховання РДГУ  

Тетяна Бєляєва, викладач-методист відділу «Теорія музики» Хмельницького 

фахового музичного коледжу ім. В.І. Заремби 

Юлія Коваленко, кандидат мистецтвознавства доцент кафедри 

телерепортерської майстерності ХДАК 

Андрій Корнєв, кандидат мистецтвознавства, ст.викладач ХДАДМ 

Валентина Редя, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії світової 

музики НМАУ ім. П.І. Чайковського 



Дипломи і сертифікати конкурсу «Арт-журналістика-2022» можна буде 

скачати з сайту університету, починаючи з 30 червня. 

Марина Дербас, орг.комітет конкурсу. 

 

 

 

 

 

 


