
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

05.05.2020 Харків № 45 

 

Про результати проведення в 

дистанційній формі обласної 

виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська Великодня писанка» 
 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», відповідно 

до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2020 рік, наказу директора Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»  від 09.04.2020 № 

39 «Про проведення в дистанційній формі обласної виставки-конкурсу 

писанкарства «Українська Великодня писанка»», рішення журі обласної 

виставки-конкурсу писанкарства «Українська Великодня писанка»  

(протокол від 04.05.2020), 
 

н а к а з у ю: 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська Великодня писанка» (додаток 1) 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська Великодня писанка», які в номінаціях посіли перші, другі та треті 

місця, дипломами Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів. 

3. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська Великодня писанка» подяками Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за високий рівень виконання 

творчих робіт, активну участь у виставці (додаток 2). 

4. Голові організаційного комітету Тетяні КУРУКІНІЙ, в межах компетенції, 

довести до відома начальників місцевих органів управління у сфері освіти 

Харківської області інформацію про результати проведення виставки-конкурсу 

(додаток 3). 

5. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-методичної роботи Людмилу КРИВОШЕЮ. 
 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 
З наказом ознайомлені:  

________________ Людмила КРИВОШЕЯ ________________ Тетяна КУРУКІНА 



Додаток 1  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості»  

від 05.05.2020 № 45 
 

Список переможців  
обласної виставки-конкурсу писанкарства «Українська Великодня писанка»  

 

В номінації «Писанка», вікова категорія 6 - 10 років 
 

І місце -  Маргарита 
МАКСИМЕНКО 

-  вихованка Золочівського будинку дитячої 
та юнацької творчості Золочівської 
районної державної адміністрації 

Харківської області; 

 -  Вікторія ПОПОВА  -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради»; 

ІІ місце -  Антоніна 
ПАЩЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»; 

 -  Софія 
МОШИНСЬКА 

-  вихованка Чугуївського будинку дитячої 
та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області; 

 -  КОЛЕКТИВ 
ВИХОВАНЦІВ 

-  Куп’янського центру дитячої та юнацької 
творчості Куп’янської міської ради 
Харківської області; 

ІІІ місце -  Катерина КІЦЕНКО  -  вихованка Нововодолазького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Нововодолазької селищної ради; 

 -  Аделіна  БОЖКО -  вихованка Комунального початкового 
спеціалізованого мистецького навчального 
закладу «Дитяча музична школа №3 ім. 
М.В. Карминського» 

 -  КОЛЕКТИВ 
ВИХОВАНЦІВ 

-  Комунального початкового 
спеціалізованого мистецького навчального 
закладу «Дитяча музична школа №3 ім. 
М.В. Карминського». 

 

 

 



Продовження додатка 1 

 

В номінації «Писанка», вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Анна КОВАЛЬ  -  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»; 

 

 -  Поліна 
ВОТІНЦЕВА  

-  вихованка Нововодолазького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Нововодолазької селищної ради; 

 -  Оксана 
КЛЄЩЕВНІКОВА 

-  вихованка Золочівського будинку дитячої 
та юнацької творчості Золочівської 
районної державної адміністрації 

Харківської області; 

 -  Софія 

АНДРУЩЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»; 

ІІ місце -  Вікторія 

СЕНТЮРОВА 

-  вихованка Золочівського будинку дитячої 
та юнацької творчості Золочівської 
районної державної адміністрації 
Харківської області; 

 -  Поліна КОНОШКО  -  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»; 

 -  Софія 
ГОРІСЛАВЕЦЬ 

-  вихованка Чугуївського будинку дитячої 
та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області; 

 -  Анна ЦВІРКУН  -  вихованка Нововодолазького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Нововодолазької селищної ради; 

 -  Наталія ІЛЬЯКОВА -  вихованка Чугуївського будинку дитячої 
та юнацької творчості Чугуївської міської 
ради Харківської області; 

ІІІ місце -  Аліна БЕЗРОДНА  -  учениця Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради; 

 -  Євгенія 
ВАХОВСЬКА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради»; 

 



Продовження додатка 1 

 

 -  Софія 
ГОРІСЛАВЕЦЬ 

-  вихованка Чугуївського будинку дитячої 
та юнацької творчості Чугуївської міської 
ради Харківської області; 

 -  Марина 

ПАНАСЕНКО 

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 
юнацької творчості (Ківшарівське 
відділення) Куп’янської міської ради 

Харківської області; 

 -  КОЛЕКТИВ 
ВИХОВАНЦІВ 

-  Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості». 

В номінації «Писанка», вікова категорія 15 - 18 років 

І місце -  Єлизавета 
ЗОЛОТАРЬОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради»; 

ІІ місце -  Iлля КАПЛУН -  учень Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради; 

 -  Лариса СКАБА -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради»; 

 

 -  Анна ГОНЧАРОВА -  учениця Берестівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Близнюківської 
районної ради Харківської області; 

ІІІ місце -  Анастасія 

ЗОЛОТАРЬОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 
Харківської міської ради»; 

 

 -  Тетяна КУШКА -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради». 

 -  Дмитро 
ГОРДIEНКО 

-  учень Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 5» Харківської 
обласної ради; 



 -  Марiя ШАТАЛОВА -  учениця Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 
Харківської обласної ради. 

В номінації «Мальованка», вікова категорія 6 - 10 років 

І місце -  Ангеліна ХОМЯК -  вихованка Чугуївського центру туризму та 

краєзнавства Чугуївської міської ради 

Харківської області; 

 -  Марина 

КАЛАШНИК  

-  учениця Комунального закладу 

«Безруківський ліцей» Дергачівської 

районної ради Харківської області; 

Продовження додатка 1 

 -  Софія ЖДАН -  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

районної державної адміністрації 

Харківської області; 

ІІ місце -  Єлизавета 

ФОМЕНКО  

-  учениця Кругляківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Куп’янської 

районної ради Харківської області; 

 -  Евеліна 

МЕЗЕНЦЕВА 

-  учениця Комунального закладу 

"Новомиколаївський ліцей 

Шевченківської районної ради Харківської 

області"; 

 -  Поліна КОТОВА -  вихованка Чугуївського центру туризму та 

краєзнавства Чугуївської міської ради 

Харківської області; 

 -  Анастасія 

СВИРИДОВА  

-  учениця Курилівського ліцею Куп’янської 

районної ради Харківської області; 

ІІІ місце -  Поліна РИБАЛКА -  учениця Шевченківської 

загальноосвітньої школи № 1 І – ІІІ 

ступенів Шевченківської районної ради 

Харківської області; 

 -  Маргарита ТОМКО -  учениця Глушківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Куп’янської 

районної ради Харківської області; 

 -  Катерина 

ГРИБОВОДА 

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області; 

 



Продовження додатка 1 

 

 -  Діана КУКУЗЕНКО -  вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та 

юнацької творчості Вовчанської районної 

ради Харківської області". 

В номінації «Мальованка», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Дарина ВОВК -  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради»; 

 -  Дар'я САВЧУК  -  вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області; 

ІІ місце -  Анастасія 

КРИВОРУЧКО 

-  учениця Комунального закладу 

«Печенізький ліцей ім. Г. Семирадського» 

Печенізької районної ради Харківської 

області; 

 -  Кіра ЗЕРІНА -  вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської районної 

ради Харківської області; 

 -  Максим 
МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

-  вихованець Коломацького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Коломацької селищної ради Коломацького 

району Харківської області; 

ІІІ місце -  Катерина 
КОТЛИНСЬКА 

-  учениця Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради; 

 -  Марія 
ЧЕРНОБРОВА 

-  учениця Комунального закладу КЗ 

«Солоницівський ліцей № 3» 

Дергачівської районної ради Харківської 

області; 

 -  Ганна 
БЄЛЄВЦОВА 

-  вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області; 

 -  Ірина 

КОМІСАРОВА 

-  вихованка Комунальної установи 

"Вовчанський будинок дитячої та 

юнацької творчості Вовчанської районної 

ради Харківської області". 
 



Продовження додатка 1 

 

В номінації «Мальованка», вікова категорія 15 -18 років 

І місце -  Єлізавета 
ПЄТУХОВА 

-  вихованка Комунального закладу "Центр  
дитячої та юнацької творчості 
Великобурлуцької районної ради 
Харківської області" 

 -  Анастасія 
РАШЕВСЬКА 

-  вихованка Районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області; 

 -  Тетяна КОВІНА -  учениця Комунального закладу 
«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 
районної ради Харківської області; 

ІІ місце -  Інна БЛАГАДИР -  учениця Олексіївської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів Краснокутської 

районної ради Харківської області; 

ІІІ місце -  Владислав 
КРАМАРЬ 

-  учень Різуненківського ліцею Коломацької 
селищної ради Коломацького району 

Харківської області; 

 -  Валерій КОВАЛИК -  учень Новоолександрівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Великобурлуцької районної ради 

Харківської області; 

 -  Альона КОТОЛУП -  учениця Гутянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Богодухівської 
районної ради Харківської області. 

В номінації «Дряпанка», вікова категорія 6 - 10 років 

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

В номінації «Дряпанка», вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Анна БОБРОВА -  вихованка Комунального закладу 

"Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості" Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області; 
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 -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

-  Куп’янського центру  дитячої та юнацької 
творчості Куп’янської міської ради 
Харківської області; 

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

В номінації «Дряпанка», вікова категорія 15 - 18 років 

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  Ірина РАДЧЕНКО -  учениця Комунального закладу 
«Старовірівський ліцей Старовірівської 
сільської ради Нововодолазького району 

Харківської області»; 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

В номінації «Монастирська та бісерна техніки», 

вікова категорія 6 - 10 років 

І місце -  Вероніка 
ЛЯШЕНКО 

-  вихованка Нововодолазького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Нововодолазької селищної ради 
Харківської області; 

 -  Ніла МАКСІМОВА -  вихованка Барвінківського будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області; 

 -  Дарина 
ДОРОШЕНКО  

-  вихованка Борівського будинку дитячої та 
юнацької творчості Борівської районної 

ради Харківської області; 

ІІ місце -  Яна ЗОРІНА -  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 
та юнацької творчості Кегичівської 
районної державної адміністрації 

Харківської області; 

 -  Діана 
ПИВОВАРОВА 

-  вихованка Комунального закладу 
"Валківський районний Будинок дитячої 
та юнацької творчості Валківської 

районної ради Харківської області»; 

 -  Альона 
КОЛЕСНИК 

-  вихованка  Куп’янського центру дитячої 
та юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області; 
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 -  Анастасія 
СОКОЛЬСЬКА 

-  вихованка Комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та 
юнацької творчості Вовчанської районної 
ради Харківської області"; 

ІІІ місце -  Уляна ЧУРСІНА -  вихованка Близнюківського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Близнюківської районної державної 

адміністрації; 

 -  Глафіра 

ЯКОВЕНКО 

-  вихованка Сахновщинської станції юних 

натуралістів Сахновщинської районної 

ради Харківської області. 

В номінації «Монастирська та бісерна техніки», 

вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Юлія КУЛІШ -  учениця Шевченківської 
загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів 
Шевченківської районної ради 

Харківської області; 

 -  Владислава  
ШНАЙДЕР 

-  вихованка Комунального закладу 
"Валківський районний Будинок дитячої 
та юнацької творчості Валківської 
районної ради Харківської області»; 

ІІ місце -  Марина ЛЯПОТА -  вихованка Красноградського районного 
центру позашкільної освіти 
Красноградської районної ради 
Харківської області; 

 -  Валерiя 
ВАСИЛЬКIНА 

-  учениця Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради; 

 -  КОЛЕКТИВ 
ВИХОВАНЦІВ 

-  Комунальної установи «Вовчанський 
будинок дитячої та юнацької творчості 
Вовчанської районної ради Харківської 

області»; 

 -  Єлизавета ГНІДІНА -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради»; 
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ІІІ місце -  Тамара 

СУКНІНОВА 

-  учениця Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»; 

 -  Тарас. КАПУСТА -  учень Зачепилівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 
селищної ради Зачепилівського району 
Харківської області; 

 -  Анастасія 
ДОЦЕНКО 

-  учениця Балаклійської загальноосвітньої 
школи № 3 І-ІІІ ступенів Балаклійської 
районної ради Харківської області. 

 

В номінації «Монастирська та бісерна техніки», 

вікова категорія 15 - 18 років 

 

І місце -  Марина 
ШПИТАЛЕНКО  

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області;  

ІІ місце -  Олександра 
ГОЛОВКО 

-  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області; 

 -  Тетяна КОВІНА -  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області; 

ІІІ місце -  Аліна КЛИМЕНКО -  вихованка Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області;  

 -  Марія ШАТАЛОВА -  учениця Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради; 
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В номінації «Великодня композиція», вікова категорія 6 - 10 років 

 

І місце -  Дарина ШАДЬКО -  учениця Чернещинського навчально-
виховного комплексу "загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" 
Зачепилівської районної ради Харківської 
області; 

 -  Софія 
КОВАЛІВСЬКА 

-  вихованка Балаклійського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Балаклійської районної ради Харківської 

області; 

 -  Вероніка ІЩЕНКО -  вихованка Комунального закладу 

"Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості" Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області; 

 -  Борис 
КРАСНОЖОН 

-  вихованець Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області; 

ІІ місце -  Дар'я  ЄРЕСЬКО -  вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області; 

 -  Вікторія 
СМІРНОВА 

-  вихованка Красноградського районного 

центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області; 

 -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

-  Комунального закладу "Валківський 

районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості Валківської районної ради 

Харківської області»; 

 -  Мирон 
КИРИЧЕНКО 

-  вихованець Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області; 
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 -  Анна КРЯЧКО -  вихованка Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області; 

 -  Уляна ЗУБЕНКО -  вихованка Красноградського районного 

центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області; 

 -  Анастасія МІНАЙ -  вихованка Балаклійського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Балаклійської районної ради Харківської 
області; 

ІІІ місце -  Аліса КРЮКОВА -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради»; 

 -  Настя 
КАЛМИКОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради»; 

 -  Ростислав ІВАНОВ -  учень Шарівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Богодухівської 
районної ради Харківської області; 

 -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ  

-  Огіївського навчально-виховного 
комплексу Сахновщинської районної ради 
Харківської області; 

 -  Богдана 
ВАРАКСІНА 

-  учениця Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради; 

 -  Вероніка 
НЕВЕСЕЛИХ 

-  вихованка Краснокутського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Краснокутської районної ради Харківської 

області; 

 -  Артем ЮХНО -  учень Шарівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Богодухівської 

районної ради Харківської області; 

 -  Роман ДУДКА -  учень Комунального закладу 
"Криштопівський ліцей Близнюківської 
районної ради Харківської області". 



В номінації «Великодня композиція», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Давид НОВАК -  учень Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради; 

 -  Алiна 
МАТВIEВСЬКА 

-  учениця Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 
Харківської обласної ради; 

 -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ  

-  Зиньківщинської загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів Зачепилівської селищної 
ради Харківської області; 

ІІ місце -  Софія 
ГОНЧАРОВА 

-  вихованка Балаклійського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Балаклійської районної ради Харківської 
області; 

 -  Аліна ДЕНІСОВА -  вихованка Красноградського районного 
центру позашкільної освіти 
Красноградської районної ради 

Харківської області; 

 -  Артем ЛОБОДА -  вихованець Балаклійського центру дитячої 
та юнацької творчості Балаклійської 
районної ради Харківської області; 
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 -  Денис 

САДОВНИЧИЙ 

-  учень Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 5» Харківської 
обласної ради; 

 -  Вікторія 
РЄЗНІЧЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 
"Приколотнянський ліцей ім. Героя 
Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського 
Великобурлуцької районної ради 

Харківської області" 

ІІІ місце -  Валерія 
ФЕДОРЕНКО 

-  учениця Балаклійської загальноосвітньої 
школи № 3 І-ІІІ ступенів Балаклійської 
районної ради Харківської області; 

 -  Софія КІЯН -  вихованка Барвінківського будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 
районної ради Харківської області; 
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 -  Ольга 

КОВАЛЕВСЬКА 

-  вихованка Барвінківського будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 
районної ради Харківської області; 

 -  Галина КІРЄЄВА -  вихованка Барвінківського будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області; 

 -  Мілана ТИЩЕНКО -  вихованка Лозівського будинку дитячої та 
юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області; 

 -  КОЛЕКТИВ 
ВИХОВАНЦІВ 

-  Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
районної ради Харківської області. 

В номінації «Великодня композиція», вікова категорія 15-18 років 

І місце -  Валерія 
ДЕМ'ЯНЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради; 

ІІ місце -  Владислав 
ЛЕБЕДЕНКО 

-  учень Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 5» Харківської 
обласної ради; 

ІІІ місце -  Оксана 
НЕДБАЙЛОВА 

-  учениця Орільського ліцею Лозівської 
районної ради Харківської області; 

 -  Вікторія 

ГАШЕНКО 

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 
юнацької творчості (Ківшарівське 
відділення) Куп’янської міської ради 
Харківської області. 

В номінації «Великодня вишивка», вікова категорія 6-10 років 

І місце -  Олександра 
ПРИСТУПА 

-  вихованка Сахновщинського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Сахновщинської районної ради 

Харківської області; 

 -  Валерія 
ПРИСТУПА 

-  вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області; 
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ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

В номінації «Великодня вишивка», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Тетяна ТРЕТЯК -  учениця Красненської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів Кегичівської 
районної ради Харківської області; 

ІІ місце -  Марина БАБЕНКО -  вихованка Красноградського районного 
центру позашкільної освіти 
Красноградської районної ради 

Харківської області; 

 -  Валерія 
ЛІНИВЕНКО 

-  вихованка Барвінківського будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 
районної ради Харківської області; 

ІІІ місце -  Ірина 

КОМІСАРОВА 

-  вихованка Комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та 
юнацької творчості Вовчанської районної 
ради Харківської області». 

В номінації «Великодня вишивка», вікова категорія 15-18 років 

І місце -  Анастасія 

МАЛАКАНОВА 

-  вихованка Барвінківського будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 
районної ради Харківської області; 

 -  Аліна МІЩЕНКО -  вихованка Барвінківського будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області; 

ІІ місце -  Катерина 
ТЕРЕЩЕНКО 

-  учениця Бердянського навчально-

виховного комплексу "загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" 

Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району Харківської 

області; 

ІІІ місце -  Римма ЗУБАХІНА -  вихованка Сахновщинського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Сахновщинської районної ради 

Харківської області. 

Директор                                                                              Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 



Додаток 2  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості»  

від 05.05.2020 № 45 
 

 

Список учасників  
обласної виставки-конкурсу писанкарства «Українська Великодня писанка», 
відзначених подяками КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

 

Дар'я СУХОМЛІН вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської ради 

Харківської області; 

Каміла ПРИХОДЬКО учениця Комунального закладу освіти 

«Біляївський ліцей Первомайської 

районної державної адміністрації Харківської 

області»; 

Анастасія ПУГАЧ учениця Орільського ліцею Лозівської 

районної ради Харківської області; 

Карина ТИМЧЕНКО вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської районної 

ради Харківської області; 

Андрій ЧУМАЧЕНКО вихованець Краснокутського центру дитячої 

та юнацької творчості Краснокутської 

районної ради Харківської області; 

Софія АХМЕТОВА вихованка Дергачівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської районної 

ради Харківської області; 

Поліна ШЕВЧУК   учениця Курилівського ліцею Куп’янської 

районної ради Харківської області; 

Олеся САМОЙЛЕНКО учениця Курилівського ліцею Куп’янської 

районної ради Харківської області; 

Таісія БЕСПЕЧНА вихованка Барвінківського будинку творчості 

дітей та юнацтва Барвінківської районної ради 

Харківської області; 

Максим КОБА вихованець Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради Харківської 

області; 
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Маргарита МАЛАХОВА вихованка Первомайського будинку дитячої 

та юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області; 

Єлизавета ЛЕГКОБИТОВА вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

Володимир КОВАЛЬ вихованець Коломацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Коломацької селищної 

ради Коломацького району Харківської 

області; 

Олексій ХОМЧУК вихованець Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської ради 

Харківської області; 
 

Тетяна РУМЯНЦЕВА учениця Надеждівського навчально-виховного 

комплексу Лозівської районної ради 

Харківської області;  

Олександра КИТАЄВА вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської ради 

Харківської області; 

Стела ЯРЕМЕНКО учениця Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської обласної 

ради; 

Юлія ТИТАРЕНКО вихованка Комунального 

закладу «Печенізький центр дитячої та 

юнацької творчості» Печенізького району 

Харківської області; 

Ангеліна БАКАЙ вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської ради 

Харківської області; 

Олександра ЧОБІТЬКО учениця Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської обласної 

ради; 

Дарина САВЕНКО учениця Надеждівського навчально-виховного 

комплексу Лозівської районної ради 

Харківської області; 

Анастасія БІЛОУСОВА учениця Руновщинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної 

ради Харківської області; 
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Арсеній БОГДАНОВ учень Олексіївської загальноосвітньої школи І 

- ІІІ ступенів Краснокутської районної ради 

Харківської області; 

Поліна ТІЛЬНА учениця Олексіївської загальноосвітньої школи 

І - ІІІ ступенів Краснокутської районної ради 

Харківської області; 

КОЛЕКТИВ ВИХОВАНЦІВ Краснокутського центру дитячої та юнацької 

творчості Краснокутської районної ради 

Харківської області (гурток «Настільний 

теніс»); 

Поліна СВЕРГУНЕНКО вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської ради 

Харківської області; 

Марія ВАСИЛЬЄВА учениця Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської обласної 

ради; 

Олег БАБЕНКО вихованець Балаклійського центру дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської районної 

ради Харківської області. 

  

  

  

 

Директор                                     Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»  

від 05.05.2020 №  45 

 

Інформація  

про результати проведення 

обласної виставки-конкурсу писанкарства «Українська Великодня писанка» 

 Відповідно до п. 2 розділу ІІ Статуту КЗ «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості», плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, з 

метою залучення дітей та учнівської молоді до духовної спадщини 

українського народу, відродження писанкарства на Харківщині,  

з 15 по 30 квітня 2020 року в дистанційній формі відбулася обласна виставка-

конкурс писанкарства «Українська Великодня писанка».  

 У виставці-конкурсі взяли активну участь 248 учнів закладів загальної 

середньої та вихованців позашкільної освіти Харківської області із 20 районів, 

4 ОТГ, 4 міст обласного підпорядкування, 3 районів міста Харкова, , а також 

наступних закладів обласного підпорядкування: Комунального закладу 

«Харківський спеціальний  навчально-виховний комплекс» Харківської 

обласної ради, Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-

інтернат І – ІІІ ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради, Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». Усього 

до оргкомітету обласної виставки-конкурсу писанкарства «Українська 

Великодня писанка» надійшло 202 роботи на великодню тематику. Не взяли 

участі в виставці-конкурсі учні Дворічанського, Зміївського, Ізюмського, 

Чугуївського районів Харківської області, міст Ізюм, Люботин, а також 

Індустріального, Московського, Немишлянського, Новобаварського, 

Основ'янського, Слобідського районів міста Харкова. 

За результатами виставки-конкурсу переможцями стали  

148 учасників, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти 

становить 46 осіб; кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 102 

особи. 

До складу журі були залучені доцент кафедри українського декоративно-

прикладного мистецтва та графіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, майстри 

писанкарства, члени Національної спілки народних майстрів України. 

Під час оцінювання творчих робіт ураховано художній рівень виконання, 
самостійність у виконанні, відповідність народним традиціям, відображення 
місцевого колориту, композиційну досконалість, загальну охайність 
оформлення, зокрема композицій, повноту реалізації на високому рівні 

творчого задуму.  
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Журі відзначило високий рівень виконання робіт у техніках «писанка», 

«мальованка» та «монастирська та бісерна техніки», використання у роботах 

різних способів нанесення малюнка: воскового розпису, техніки відбілювання 

та видряпування, прорізної техніки. Зокрема роботи конкурсантів з 

Золочівського, Нововодолазького, Дергачівського, Красноградського, 

Куп’янського, Зачепилівського, Сахновщинського, Харківського районів, міста 

Чугуєва, Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості № 1 Харківської міської ради», Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради;виконані на загальному 

високому рівні.  

Водночас журі звернуло увагу на недостатню кількість робіт, 

представлених у техніці «дряпанка», що унеможливило визначення переможців 

у деяких вікових категоріях. Також у деяких роботах увагу журі привернула 

невідповідність посереднього рівня виконання загальної композиції високому 

рівню виконання мальованок, писанок, бісерних писанок, що їх створюють.  

 

Директор                                                                     Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 


