
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

19.12.2019 Харків № 140  

 

Про підсумки проведення 

обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

виставки «Український сувенір»  

 
 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2018 № 1292, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2019 рік,  

з метою виховання національного світогляду учнівської молоді через залучення 

її до пізнання джерел і процесу творення українського народного мистецтва, 

сприяння налагодженню духовного контакту дитини та батьків у процесі 

спільної творчості на традиційному ґрунті; стимулювання розвитку творчого 

пошуку, художнього смаку при виконанні робіт із використанням традиційних 

матеріалів і технік, у період із 14 по 19 грудня 2019 року проведено обласний  

(заочний) етап Всеукраїнського конкурсу-виставки. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного (заочного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-виставки «Український сувенір» (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців обласного (заочного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-виставки «Український сувенір» грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників обласного (заочного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-виставки «Український сувенір», які брали активну участь у конкурсі-

виставці «Український сувенір» (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного (заочного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-виставки «Український сувенір», які брали активну участь в конкурсі, 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 

5. ЗАТВЕРДИТИ список переможців обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-виставки «Український сувенір» для участі у 

Всеукраїнському (фінальному) етапі (додаток 3). 
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6. Довести інформацію про результати проведення обласного (заочного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки «Український сувенір» до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 4). 

7. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор  оригінал підписано     Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 
З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І. 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  19.12.2019  № 140 
 

Список переможців  
обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки 

 «Український сувенір» 
 

ОСАДЧА Тетяна -  вихованка гуртка «Виготовлення іграшок-
сувенірів» Барвінківського будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 
районної ради Харківської області 
(керівник – БОРЩОВА Г.І.) 

ПОЛОЗОК Максим -   вихованець гуртка «Виготовлення 
іграшок-сувенірів» Барвінківського 
будинку творчості дітей та юнацтва 
Барвінківської районної ради Харківської 
області (керівник – СИТНИК І.В.) 

ПІВОВАРОВА Діана -  вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» 
Комунальний заклад «Валківський 
районний Будинок дитячої та юнацької 
творчості» Валківської районної ради 
Харківської області (керівник – 
КОДАЦЬКА С.О.) 

СЕМКО Анастасія -  вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» 
Комунального закладу «Валківський 
районний Будинок дитячої та юнацької 
творчості» Валківської районної ради 
Харківської області (керівник – 
КОДАЦЬКА С.О.) 

ФІЛІМОНОВА Тетяна -  вихованка Дворічанського Центру дитячої 
та юнацької творчості Дворічанської 
районної ради Харківської області 
(керівник – ФІЛІМОНОВА О.В.) 

КОНОВАЛОВ Артем -  учень 6 класу Лісностінківського ліцею 
Куп’янської районної ради Харківської 
області (керівник – КОНОВАЛОВА Г.В.) 

УШАКОВ Костянтин -  учень 2 класу Лісностінківського ліцею 
Куп’янської районної ради Харківської 
області (керівник – КИТНЮХ М.В.) 

КОВАЛЕНКО Анастасія -  вихованка гуртка «Народні ремесла» 
Комунального закладу «Зміївський центр 
дитячої та юнацької творчості» Зміївської 
районної ради Харківської області 
(керівник – КУРИЛО Н.В.) 
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ОХРИМЕНКО Альона -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Покотилівська станція юних натуралістів 
Харківської районної ради Харківської 
області (керівник Лісностінківського ліцею 
Куп’янської районної ради Харківської 
області (керівник – ГЛУХОВЕЦЬКА В.В.) 

ГОЛУБЕНКО Лада  -  учениця 9-А класу Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 2»  
Харківської обласної ради (керівник – 
ГОНЧАРОВА Т.М.) 

МОЖУХІНА Софія -  учениця 9-А класу Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 2»  
Харківської обласної ради (керівник – 
ГОНЧАРОВА Т.М.) 

МОЙСЕЄНКО Анна -  вихованка зразкового художнього колективу 
«Слобожаночка» Ізюмського центру 
дитячої та юнацької творчості Ізюмської 
міської ради Харківської області 
(керівник – ГОРЕНКО М.А.) 

ЛУК’ЯНЧУК Олександр -  вихованець гуртка «Плетіння та аплікація 
соломкою» Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області  
(керівник – СИНИЦЬКА М.Ю.)  

ДУБІНА Максим -  вихованець гуртка «Плетіння та аплікація 
соломкою» Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області  
(керівник – СИНИЦЬКА М.Ю.) 

НАРОДНИЦЬКА Марина -  вихованка гуртка «Художня кераміка» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник – РУС Я.Г.) 

ШЕПЕЛЬ Ганна -  вихованка гуртка кераміки «Зодчий» 
районного центру дитячої та юнацької 
творчості Харківської районної ради 
Харківської області  
(керівник – БЛІНОВА Г.О.) 

Колектив учнів 3-го класу -  Комунальний заклад «Сугарівська гімназія» 
Сахновщинської районної ради Харківської 
області  
(керівник – ХАЧАТУРЯН Т.В.)   

ПРИХОДЬКО Марія -  вихованка гуртка «Петриківський розпис» 
Лозівської станції юних натуралістів 
Лозівської міської ради Харківської області  
(керівник – САДОВНИК В.В.) 
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СКІЧКО Марія -  вихованка гуртка «Валяння вовни» 
Красноградського районного центру 
дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради Харківської 
області (керівник – ГОНЧАРОВА О.М.) 

КІЗІМА Вероніка -  вихованка гуртка «Гончарство» 
Комунального закладу «Станція юних 
техніків №1 Харківської міської  
ради» (керівник – ТКАЧЕНКО І.Ю.) 

ТЕРНИЦЬКА Ольга -  вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» Комунального закладу Центр 
позашкільної освіти «Вектор» Харківської 
міської ради (керівник – ВОВК Я.О.) 

 

 

 

Директор  оригінал підписано     Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 19.12.2019  № 140 

 

Список учасників 

обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір», 

які брали активну участь в конкурсі 

 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. 

КОВАЛЕНКО 

Данило 

Балаклійський Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Балаклійської районної ради 

Харківської області 

РОЗДОЛЬСЬКИЙ 

Ю.В. 

2. Гурток «Юні 

художники» 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР 

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» 

БОГОДУХІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СИНЄПОЛ Л.В. 

3. ГОЛУБ Наталія Квітнева філія Комунального 

закладу «Близнюківський 

ліцей» Близнюківської 

районної ради Харківської 

області 

УСАПЕНКО В.М., 

КОРЖ Л.Б. 

4. ГРАБАР Наталія Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської 

області 

КІСОВА Л.Л. 

5. Гурток 

«Моделювання 

іграшок-сувенірів» 

Комунальний заклад 

«Великобурлуцький центр 

дитячої та юнацької творчості 

Великобурлуцької селищної 

ради» Харківської області 

ПОЛІЩУК Л.В. 

6. КОЦАР Діана Комунальна установа 

«Вовчанський будинок 

дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської 

районної ради Харківської 

області 

БУРМЕНКО В.П. 

7. ЄРМОЛАЄВА 

Валерія 

Дергачівський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради 

ТРІСКАЧ О.Я. 
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Харківської області 

 ІЩЕНКО Вероніка  Комунальний заклад 

«Зачепилівський будинок 

дитячої та юнацької 

творчості» Зачепилівської 

селищної ради 

Зачепилівського району 

Харківської області 

СКОТАРЕНКО 

Н.М. 

8. КОВІНА Тетяна Дергачівський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради 

Харківської області 

ЛАГУТА Г.Г. 

9. КОРНЄЄВА 

Валерія 

Золочівський будинок дитячої 

та юнацької творчості 

Золочівської районної 

державної адміністрації 

Харківської області 

КРИВЧАЧ В.В. 

10. БУНЧЕНКО 

Маргарита 

Красноградський центр 

позашкільної освіти 

Красноградської районної 

ради Харківської області 

ДЗЕК С.Д. 

11. ЛЯПОТА Марина Красноградський районний 

центр позашкільної освіти 

Красноградської районної 

ради Харківської області 

ІВАНОВА А.Д. 

12. ХВОРОСТИНКА 

Крістіна 

Красноградський районний 

центр позашкільної освіти 

Красноградської районної 

ради Харківської області 

ХАРЧЕНКО Л.М. 

13. ГОЛОВІНОВА 

Кіра 

Будинок дитячої та юнацької 

творчості Лозівської районної 

ради Харківської області 

ПОПСУЙ Л.І. 

14. ПЕРЕДЕРІЙ 

Валерія, 

ЧІЛОЧІ Катерина, 

АЗАРОВА Тамара 

Коломацький будинок дитячої 

та юнацької творчості 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району 

Харківської області 

ТОРЯНСЬКА Н.М. 

15. ЧУБУКІНА Дарина Комунальний заклад 

«Одрадівський навчально-

виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів- дошкільний 

навчальний заклад» 

Первомайської районної 

державної адміністрації 

Харківської області 

БОРОВИК Л.І. 

16. ПЛАХОТНЮК Комунальний заклад ШКОЛІНА О.С. 
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Гліб «Лигівський ліцей» 

Сахновщинської районної 

ради Харківської області 

17. ШЕСТАК Антоніна Грушинський навчально-

виховний комплекс 

Первомайської районної ради 

Харківської області 

ФОМЕНКО Г.І. 

18. КОВАЛЕНКО 

Валерія  

Лозівська станція юних 

натуралістів Лозівської 

міської ради Харківської 

області  

САДОВНИК В.В. 

19. ПЕРЕУШКІНА 

Вероніка 

Люботинський міський 

Будинок дитячої та юнацької 

творчості Люботинської 

міської ради Харківської 

області 

ТРИГУБ Т.Л. 

20. МОЛДАВЧУК  

Дар’я, 

МІРОШНІЧЕНКО 

Анастасія 

Первомайський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради 

Харківської області 

ПАШКО Г.І. 

21. МЕЛЕЖИК 

Ангеліна 

Первомайський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради 

Харківської області 

ПАШКО Г.І. 

22. КОЗЛОВ Іван, 

КОВАЛЕНКО 

Олена, 

РИБАЛКО Кирило 

Комунальний заклад 

«Куп’янська  спеціальна 

школа Харківської обласної 

ради» 

КОВАЛЕНКО Г.В. 

ОЛІЙНИК О.М. 

РОЖКО О.Д. 

23. КОЛЕСНІКОВ 

Тарас 

Комунальний заклад 

«Куп’янська  спеціальна 

школа Харківської обласної 

ради» 

РОЖКО О.Д. 

24. ДЕМЧЕНКО Дар’я, 

МЕЗДРЯ Юлія 

Комунальний заклад 

«Куп’янська спеціальна школа 

Харківської обласної ради» 

РОЖКО О.Д. 

25. ГАЦЕНБІЛЛЕР 

Сніжана 

Комунальний заклад 

«Кочетоцька санаторна 

школа» Харківської обласної 

ради 

ЮСУПОВА О.В. 

26. ВАЛЄЄВ Дмитро Комунальний заклад 

«Харківська спеціальна школа 

№ 5» Харківської обласної 

ради 

ЛУПАНДІНА В.М. 

27. ПОДРЕЗОВ 

Костянтин  

Комунальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості 

№ 3 Харківської міської ради» 

ПОДРЕЗОВА О.С. 
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28. Гурток «Народні 

ремесла України» 

комунального заклад 

«Зеленогайська спеціальна 

школа» Харківської обласної 

ради 

 

АКІМОВА О.І. 

 

29. 

 

СЕЛЕНКОВ 

Микола 

 

Комунальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості 

№ 4 Харківської міської ради»  

 

ЗАЙЦЕВ І.М. 

 

 

Директор  оригінал підписано     Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  19.12.2019  № 140 
 

Список переможців  
обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки 

«Український сувенір» 
 
 

ПІВОВАРОВА Діана -  вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» 
Комунальний заклад «Валківський 
районний Будинок дитячої та юнацької 
творчості» Валківської районної ради 
Харківської області  
(керівник – КОДАЦЬКА С.О.) 

СЕМКО Анастасія -  вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» 
Комунального закладу «Валківський 
районний Будинок дитячої та юнацької 
творчості» Валківської районної ради 
Харківської області  
(керівник – КОДАЦЬКА С.О.) 

КОНОВАЛОВ Артем -  учень 6 класу Лісностінківського ліцею 
Куп’янської районної ради Харківської 
області (керівник – КОНОВАЛОВА Г.В.) 

УШАКОВ Костянтин -  учень 2 класу Лісностінківського ліцею 
Куп’янської районної ради Харківської 
області (керівник – КИТНЮХ М.В.) 

КОВАЛЕНКО Анастасія -  вихованка гуртка «Народні ремесла» 
Комунальний заклад «Зміївський центр 
дитячої та юнацької творчості» Зміївської 
районної ради Харківської області 
(керівник – КУРИЛО Н.В.) 

ОХРИМЕНКО Альона -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Покотилівська станція юних натуралістів 
Харківської районної ради Харківської 
області (керівник – ГЛУХОВЕЦЬКА В.В.) 

ГОЛУБЕНКО Лада  -  учениця 9-А класу Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа №2»  
Харківської обласної ради  
(керівник – ГОНЧАРОВА Т.М.) 

МОЖУХІНА Софія -  учениця 9-А класу Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа №2»  
Харківської обласної ради 
(керівник – ГОНЧАРОВА Т.М.) 
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МОЙСЕЄНКО Анна -  вихованка зразкового художнього колективу 
«Слобожаночка» Ізюмського центру 
дитячої та юнацької творчості Ізюмської 
міської ради Харківської області  
(керівник – ГОРЕНКО М.А.) 

ЛУК’ЯНЧУК Олександр -  вихованець гуртка «Плетіння та аплікація 
соломкою» Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник – 
СИНИЦЬКА М.Ю.)  

ДУБІНА Максим -  вихованець гуртка «Плетіння та аплікація 
соломкою» Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник – 
СИНИЦЬКА М.Ю.) 

НАРОДНИЦЬКА Марина -  вихованка гуртка «Художня кераміка» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник –  РУС Я.Г.) 

ШЕПЕЛЬ Ганна -  вихованка гуртка кераміки «Зодчий» 
районного центру дитячої та юнацької 
творчості Харківської районної ради 
Харківської області  
(керівник – БЛІНОВА Г.О.) 

Колектив учнів 3-го класу -  Комунальний заклад «Сугарівська гімназія» 
Сахновщинської районної ради Харківської 
області  (керівник – ХАЧАТУРЯН Т.В.) 

ПРИХОДЬКО Марія -  вихованка гуртка «Петриківський розпис» 
Лозівської станції юних натуралістів 
Лозівської міської ради Харківської області  
(керівник – САДОВНИК В.В.) 

СКІЧКО Марія -  вихованка гуртка «Валяння вовни» 
Красноградського районного центру 
дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради Харківської 
області (керівник – ГОНЧАРОВА О.М.) 

 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 4  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  19.12.2019 № 140 
 

 

Інформація  

про результати проведення обласного (заочного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2018 № 1292, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2019 рік,  

з метою виховання національного світогляду учнівської молоді через залучення 

її до пізнання джерел і процесу творення українського народного мистецтва, 

сприяння налагодженню духовного контакту дитини та батьків у процесі 

спільної творчості на традиційному ґрунті; стимулювання розвитку творчого 

пошуку, художнього смаку при виконанні робіт із використанням традиційних 

матеріалів і технік, у період із 14 по 19 грудня 2019 року проведено обласний 

(заочний) етап Всеукраїнського конкурсу-виставки «Український сувенір»  

(далі – Конкурс). 

У конкурсі взяли участь 350 вихованців закладів позашкільної освіти, 

учнів закладів загальної середньої освіти із 29 районів (міст) області, а також  

3-х  об’єднаних територіальних громад. 

На розгляд журі було надано 180 робіт (індивідуальних і колективних). 

Активну участь у Кокурсі взяли учні закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування: комунального закладу «Кочетоцька санаторна 

школа» Харківської обласної ради, Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради, Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 2» Харківської обласної ради, Комунального 

закладу «Куп’янська спеціальна школа» Харківської обласної ради, 

комунального закладу «Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної 

ради, комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської 

обласної ради, комунального закладу «Зеленогайська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради. 

У рамках Конкурсу в районах міста та області пройшли виставки робіт, 

створених руками дітей на основі вивчення традицій українських народних 

ремесел, історії української народної іграшки, зустрічі з народними майстрами, 

відвідання музеїв. Усе це сприяло налагодженню духовного контакту дитини та 

батьків. 

Окрім цього, проводились дослідження традицій проведення народних 

свят, використання традиційних матеріалів і технік для виготовлення різних 

виробів. Представлені матеріали свідчать про безпосередню участь школярів у 

пізнанні джерел і процесу творення українського народного мистецтва. 
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Журі відзначило високий рівень представлених на Конкурс виробів 
Барвінківського будинку творчості дітей та юнацтва Барвінківської районної 
ради Харківської області, Комунального закладу «Валківський районний 
Будинок дитячої та юнацької творчості» Валківської районної ради Харківської 
області, Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської 
районної ради Харківської області, Лісностінківського ліцею Куп’янської 
районної ради Харківської області, Комунального закладу «Зміївський центр 
дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області,  
Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 
Харківської області, комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 2»  
Харківської обласної ради, зразкового художнього колективу «Слобожаночка» 
Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області, Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості 
Ізюмської міської ради Харківської області, Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», районного 
центру дитячої та юнацької творчості Харківської районної ради Харківської 
області, комунального закладу «Сугарівська гімназія» Сахновщинської 
районної ради Харківської області, Лозівської станції юних натуралістів 
Лозівської міської ради Харківської області, Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості Красноградської районної ради 
Харківської області, комунального закладу «Станція юних техніків № 1 
Харківської міської ради», Комунального закладу «Центр позашкільної освіти 
«Вектор» Харківської міської ради». 

Разом з тим, журі акцентувало увагу, що деякі роботи не відповідали 
вимогам Конкурсу. З метою подальшої якісної підготовки та проведення 
Конкурсу, необхідно налагодити тісну співпрацю з науковими співробітниками 
музеїв, народними майстрами; проводити майстер-класи, висвітлювати кращі 
конкурсні роботи Конкурсу на сайтах закладів освіти. 
 
 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 
 


