
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

11.06.2020 Харків № 61  

 

Про результати проведення у 

дистанційній формі ІІ етапу 

обласного відкритого фестивалю 

дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» 
 

На виконання розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 21.06.2005 № 270 «Про обласний відкритий фестиваль 

дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття», 

зареєстрованого Харківським обласним управлінням юстиції від 08.08.2005 

за № 33/848, зі змінами у редакції, затвердженими розпорядженням голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 20 серпня 2012 року № 512, 

наказу Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  від 06.05.2020 № 50 «Про проведення у дистанційній 

формі ІІ етапу обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття», з метою підтримки талановитих та 

обдарованих дітей, які займаються різними жанрами аматорського 

мистецтва; сприяння самовдосконаленню і самоствердженню юних талантів, 

розвитку творчих здібностей та естетичного виховання дітей шляхом 

залучення до художньої творчості,   з  15 травня по 06 червня 2020 року 

проведено  ІІ етап обласного відкритого фестивалю дитячої художньої 

творчості «Таланти третього тисячоліття» (далі – Фестиваль), за номінаціями 

«образотворче мистецтво», «вокальне мистецтво», «хореографічне 

мистецтво». 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  
 

н а к а з у ю: 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців і призерів Фестивалю (додаток 1). 



2. ВІДЗНАЧИТИ учасників Фестивалю, 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. Інформацію про результати проведення Фестивалю довести до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 2). 

4. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора  

з виховної роботи                                        Тетяна КУРУКІНА    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості»  

від 11.06.2020 № 61  
 

Список переможців  
ІІ етапу обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття»  
 

НОМІНАЦІЯ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» 
 

Гран-прі -  Ксенія 
ДОВЖИЦЬКА 

-  вихованка Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник –                  
О.М. Гончарова); 

Напрям «Графіка». Вікова категорія 6 - 10 років 
 

І місце -  Дарина 
ВИПРИШКІНА 

-  вихованка Балаклійського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Балаклійської районної ради Харківської 

області (керівник – О.С. Плоскінная); 

ІІ місце -  Дар’я 
САНЖАРЕВСЬКА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 2 
Харківської міської ради» (керівник –                  
Н.С. Дмитренко); 

ІІІ місце -  Дар’я ДЕЙКО -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 7 
Харківської міської ради» (керівник –            
О. Повидиш); 

 -  Єва СТЕПАНОВА -  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –                    
Г.В. Воловик); 

 

 

 



Продовження додатка 1 

вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Юліана МАШКІНА -  вихованка районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної 
ради Харківської області (керівник –          
Н.Л. Удовиченко); 

ІІ місце -  Марія ДАВИДОВА -  вихованка Балаклійського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Балаклійської районної ради Харківської 
області (керівник – Т.А. Руденко); 

 -  Анастасія СТАНИК -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 
Харківської міської ради» (керівник –          

О.С. Смородін); 

ІІІ місце -  Тетяна БРИНЦЕВА -  вихованка Балаклійського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Балаклійської районної ради Харківської 
області (керівник – О.С. Плоскінная); 

вікова категорія 15 - 18 років 

І місце -  Вікторія 
ГАМУРАРЬ 

-  вихованка Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник –                 
О.М. Біленко); 

 -  Вероніка ПОНЬКА -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 7 
Харківської міської ради» (керівник – 
А.Ю. Кучмій); 

ІІ місце -  Олександра 
МИХАЙЛОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Станція 
юних техніків № 3 Харківської міської 
ради» (керівник – О.В. Морозікова); 

ІІІ місце -  Анастасія 
РАШЕВСЬКА 

-  вихованка районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної 
ради Харківської області (керівник –          
Н.Л. Удовиченко); 

Напрям «Малюнок».  Вікова категорія 6 - 10 років 

І місце -  Аліса 

ДЕМ’ЯНЕНКО 

-  вихованка Комунального 

закладу «Печенізький центр дитячої та 

юнацької творчості» Печенізької районної 

ради Харківської області (керівник –         

Ю.В. Панькова); 



Продовження додатка 1 

ІІ місце -  Поліна ЧУБ -  учениця Дворічанського ліцею 

Дворічанської районної ради Харківської 

області (керівник – Р. Руденко); 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Ельвіра ЩЕРБАК -  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Г.Г. Коношко); 

 -  Майя 

БІЛОКОПИТОВА 

-  учениця Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

Харківської області (керівник – К.І. Біда); 

ІІ місце -  Павло ОДИНЦОВ -  вихованець районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області (керівник –          

Н.Л. Удовиченко); 

ІІІ місце -  Дар’я МАЛЬЦЕВА -  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –                

Г.В. Воловик); 

вікова категорія 15 -18 років 

І місце -  Нікита МАЛЯР -  вихованець районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної 
ради Харківської області (керівник –           
Н.Л. Удовиченко); 

ІІ місце -  Вікторія 

ГАМУРАРЬ 

-  вихованка Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник –                 

О.М. Біленко); 

ІІІ місце -  Софія ЯРОШЕНКО -  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –                

Г.В. Воловик); 

 



Продовження додатка 1 

 -  Марина 
ОЛЄЙНІКОВА 

-  учениця Пристанційної загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Дворічанської 
районної ради Харківської області 
(керівник – О.В. Філімонова). 

 

Напрям «Станковий живопис». Вікова категорія 6 - 10 років 

І місце -  Таїсія БАЛУТА -  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –                
Н.В. Ігуменцева-Тесленко); 

ІІ місце -  Іван ПУГАЧОВ -  вихованець Лозівського будинку дитячої 
та юнацької творчості Лозівської міської 
ради Харківської області (керівник –          
І.Ю. Тарасенко); 

 -  Марія АРТЕМОВА -  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –                
Н.В. Ігуменцева-Тесленко); 

ІІІ місце -  Мілана НОВІК -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 2 
Харківської міської ради» (керівник –     
Я.О. Мілих); 

 -  Лія КУ -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 7 
Харківської міської ради» (керівник – 
А.Ю. Кучмій); 

 -  Злата ВОЛОВИК -  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –                 
Г.В. Воловик); 

 

вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Поліна ПАВЛОВА -  вихованка Комунального закладу 
«Станція юних техніків № 3 Харківської 
міської ради» (керівник –                            
О.В. Морозікова); 



Продовження додатка 1 

ІІ місце -  Таїсія 
ПИЛИПЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 2 
Харківської міської ради» (керівник  – 
О.Є. Гоголева); 

 -  Аліна МАРУХІНА -  вихованка Первомайського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Первомайської районної державної 
адміністрації Харківської області 
(керівник – Л.М. Яковлева); 

ІІІ місце -  Єлизавета 
КУЗНЄЦОВА 

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 
юнацької творчості Куп’янської міської 
ради Харківської області (керівник –            

О.І. Мовчанюк); 

 -  Аліса 
ПОКУСАЄВА 

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –                

Н.В. Ігуменцева-Тесленко); 

вікова категорія 15 - 18 років 

І місце -  Єлизавета 
НАЗАРЕНКО   

-  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Г.Г. Коношко); 

ІІ місце -  Альона ЛЕЩЕНКО -  учениця Лизогубівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Харківської районної 

ради Харківської області (керівник –          

Т.В. Дубовик); 

 -  Даніїл ЛІТВІНОВ -  вихованець Балаклійського Центру 

дитячої та юнацької творчості 

Балаклійської районної ради Харківської 

області (керівник – Н.І. Літвінова); 

ІІІ місце -  Софія 

СЛОБОДАНЮК 

-  учениця Окружного опорного закладу 

«Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Героя Радянського Союзу В.С. Колісника» 

Борівської районної ради Харківської 

області (керівник – О.М. Калмикова); 

 -  Вероніка 
ЦИБУЛЬНИК 

-  вихованка Люботинського міського 

Будинку дитячої юнацької творчості 

Люботинської міської ради Харківської 

області (керівник – Г.В. Дон). 



Продовження додатка 1 

Напрям «Декоративно-ужиткове мистецтво». Вікова категорія 6 - 10 років 

І місце -  Крістіна 
КОЛОМІЙЧУК 

-  вихованка Комунального закладу 
«Зміївський центр дитячої та юнацької 
творчості Зміївської районної ради 
Харківської області» (керівник –                 
Н.В. Курило); 

 -  Мар’яна 

ДЕНЬЩИКОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 3 
Харківської міської ради» (керівник  – 
О.П. Кононова); 

ІІ місце -  Катерина 

КАПІНУС 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 
Пісочинської селищної ради» (керівник – 
Н.О. Ячіна); 

 -  Анастасія 

БУЙНИЦЬКА 

-  вихованка Барвінківського Будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 
районної ради Харківської області 
(керівник – І.В. Ситиник); 

ІІІ місце -  Давід ДЮКОВ -  вихованець районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної 
ради Харківської області (керівник –           

А.С. Мірошниченко); 

 -  Софія КІЯН -  вихованка Барвінківського Будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 
районної ради Харківської області 

(керівник – А.В. Лесів); 

вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Марія БАКАЛОВА -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –                   

М.А. Горенко); 
 -  Анна КОВАЛЬ -  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована школа-

інтернат І – ІІІ ступенів “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради (керівник  – 

Г.Г. Коношко); 

 



Продовження додатка 1 

І місце -  Вікторія 
ЖУРАВЛЬОВА 

-  вихованка Комунальної установи 

«Утківський селищний клуб» 

Мереф’янської міської ради Харківської 

області (керівник – Ю.І. Хотєєва); 

ІІ місце -  Світлана 

АЛЄКСАНДРОВА 

-  учениця Окружного опорного закладу 

«Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Героя Радянського Союзу В.С. Колісника» 

Борівської районної ради Харківської 

області (керівник – О.М. Калмикова); 

 -  Марина 
КРАХМАЛЬОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради» (керівник –       

Н.А. Горошко); 

 -  Анна 
МОЙСЕЄНКО 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –                  

М.А. Горенко); 

ІІІ місце -  Марія СКІЧКО -  вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник –                  

О.М. Гончарова); 

 -  Поліна КОНОШКО -  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Г.Г. Коношко); 

 -  Олександр 
ЛУКІЯНЧУК 

-  вихованець Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –               

М.Ю. Синицька); 

 

вікова категорія 15 - 18 років 

І місце -  Віолета 
МЯКЧИЛОВА 

-  вихованка Барвінківського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Г.І. Борщова); 
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І місце -  Марія 
БОНДАРЕНКО 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –                

М.Ю. Синицька); 

ІІ місце -  Аліна МІЩЕНКО -  вихованка Барвінківського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області 

(керівник – А.В. Лесів); 

 -  Дар’я 
ДРОБОТЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради» (керівник –      

О.П. Кононова); 

 -  Максим ДУБИНА  -  вихованець Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –               

М.Ю. Синицька); 

 -  Вікторія 
КРАВЧЕНКО 

-  вихованка Барвінківського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області 

(керівник – С.В. Дзюба); 

ІІІ місце -  Крістіна 

ПОГОРЕЛЕНКО 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –                 

М.А. Горенко); 

 -  Марія ТОМАХ -  вихованка районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області (керівник –            

Т.В. Кириченко); 

 -  Тетяна КОВІНА -  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – І. Ражик). 

 -  Федір СТАДНИК -  учень Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради (керівник –                          

В.М. Лупандіна). 

 

 



Продовження додатка 1 

НОМІНАЦІЯ «ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО» 

 

Гран-

прі   

- Катерина РОМАНЧА - вихованка Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської районної 

ради Харківської області (керівник – 

С.Г. Шарова). 
Напрям «Сольний вокал». Вікова категорія 7-10 років 
І місце - Марія ПРОЛАГАЄВА                        - вихованка Комунальної установи                                                      

«Вовчанський Будинок дитячої  та                                                          

юнацької творчості» Вовчанської                                                            

районної ради  Харківської області             

(керівник – М.І. Колесник); 
ІІ місце - Аліна CЕМИГУК - вихованка Комунального закладу                                                          

«Центр дитячої та юнацької творчості                                                                       

№3 Харківської   міської ради» 

(керівник – О.А. Чепурнова); 
ІІ місце - Вероніка 

МИКОЛЕНКО 
- вихованка Красноградського                                                             

районного центру дитячої                                                              

та юнацької творчості Красноградської                                                                   

районної ради Харківської області 

(керівник – С.Г. Шарова).; 
ІІІ місце - Єлизавета 

АФАНАСЬЄВА 
- вихованка Борівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської 

області (керівник – А.О. Молчанова); 
вікова категорія 11-13 років 
І місце - Дар’я ПРИХНЕНКО - вихованка Борівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 
Борівської районної ради Харківської 
області (керівник – А.О. Молчанова); 

ІІ місце - Мирослава 
РЕЗНІЧЕНКО 

- вихованка Красноградського 
районного центру дитячої та юнацької 
творчості Красноградської районної 
ради Харківської області (керівник – 
С.Г. Шарова); 

ІІІ місце - Крістіна ЩЕРБАК - вихованка Балаклійського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Балаклійської районної ради 
Харківської області (керівник –                
Г.О. Рянська) ; 
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вікова категорія 14-18 років 
І місце - Софія ІВАНЧУК - вихованка Золочівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 
Золочівської районної ради  Харківської 
області (керівник – С.О. Тітаренко); 

ІІ місце - Аліна ДЮКОВА - учениця Коробочкинського 
навчально-виховного комплексу 
Чкаловської селищної ради 
Чугуївського району Харківської 
області (керівник – О.А. Шепет); 

ІІІ місце - Марія ІЛЬЇНА - вихованка Ізюмського центру дитячої 
та юнацької творчості Ізюмської міської 
ради Харківської області (керівник – 
Л.С. Мітільова). 

Напрям «Ансамблевий вокал». Вікова категорія 7-10 років 
І місце - вокальний колектив 

«ЧАРІВНІ ПЕРЛИНКИ» 
- вихованці Борівського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Борівської районної ради Харківської 
області (керівник – А.О. Молчанова); 

ІІ місце - ансамбль «ПУЛЬС» - учні    Вовчанського ліцею № 2 
Вовчанської районної ради Харківської 
області (керівник – Л.В. Варцаба); 

ІІІ місце - вокальний колектив 
«ОКЕАН ПОСМІШОК» 

- вихованці Комунального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості» 
Роганської селищної ради Харківського 
району Харківської області (керівник – 
О.В. Кікоть); 

вікова категорія 11-13 років 
І місце - театр пісні 

«ФЛАМІНГО» 
- вихованці Чугуївського районного 
Центру дитячої та юнацької творчості 
Чугуївської районної ради Харківської 
області (керівник – О.А. Шепет); 

ІІ місце - дует  «МУЛЬТИКЕЙС» 
(Ангеліна та Діана 
ПЛАХОТЯ) 

- вихованки Чугуївського районного  
Центру дитячої та  юнацької творчості 
Чугуївської районної ради Харківської 
області (керівник – О.А. Шепет); 

ІІІ місце - колектив «УНІСОН» - вихованці Лозівського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Лозівської міської ради Харківської 
області (керівник  А.В. Коляда); 

вікова категорія 14-18 років 
І місце - дует «TWIN GIRL» - вихованці Чугуївського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості 
Чугуївської районної ради Харківської 
області (керівник – О.А. Шепет); 
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ІІ місце - колектив 

«ДЖЕРЕЛЬЦЕ» 
- вихованці Комунального закладу 
"Зачепилівський будинок дитячої та 
юнацької творчості" Зачепилівської 
селищної ради Зачепилівського району 
Харківської області, Новомажарівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Зачепилівської районної ради 
Харківської області (керівник – В.Д. 
Кривень) 

ІІІ місце - ансамбль 
«КАЛИНОНЬКА» 

- вихованці Чугуївського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Чугуївської міської ради Харківської 
області (керівник – В. В. Пахоменкова) 

Напрям «Хорове мистецтво» 

ІІ місце - колектив 
«АКВАРЕЛЬ» 

- вихованці Борівського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Борівської районної ради Харківської 
області (керівник – А.О. Молчанова) 

 

НОМІНАЦІЯ «ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО» 

 
Напрям «Народно-сценічний танець». Вікова категорія 7-12 років 
І місце     - ансамбль народного 

танцю  «СЯЙВО» 
- Комунального закладу «Центр дитячої та   

юнацької творчості №3 Харківської 
міської ради» (керівник –                           
Л.Ю. Машинець); 

ІІ місце   - зразковий ансамбль               
естрадного і сучасного  
танцю «АЙ-БІЛІВ» 

- Люботинського міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 
Люботинської міської ради Харківської 
області ( керівник – О.В. Іщенко); 

 - хореографічний 
колектив  «РОВЕСНИК» 

- Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ  
ступенів № 2 Чугуївської міської ради 
Харківської області (керівник –                  
А.Л. Мєхєєва); 

ІІІ місце - хореографічний 

колектив «ЖАР ПТИЦЯ» 

- Куп’янського центру дитячої та юнацької 
творчості Куп’янської міської ради 
Харківської області (керівник –                    
І.В. Гутник); 
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ІІІ місце - зразковий художній 

хореографічний колектив 

«КАПЕЛЬКИ» 

- Чугуївського навчально-виховного   
комплексу «загальноосвітня школа I-III  
ступенів – гімназія №5 Чугуївської міської 
ради Харківської області» (керівники – 
Н.І. Бабенко, Є.С. Колісник); 

вікова категорія 13-18 років 
І місце - хореографічний 

колектив «ЖАР ПТИЦЯ» 

- Куп’янського центру дитячої та юнацької 

творчості Куп’янської міської ради 

Харківської області (керівник –                    

І.В. Гутник); 

ІІ місце    - хореографічний 

колектив  «РОВЕСНИК» 

-  Чугуївської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ  ступенів №2 Чугуївської міської ради 

Харківської області (керівник –                   

А.Л. Мєхєєва); 

 - зразковий художній 

хореографічний колектив 

«КАПЕЛЬКИ» 

- Чугуївського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-III 

ступенів – гімназія №5 Чугуївської міської 

ради Харківської області» (керівники – 

Н.І. Бабенко, Є.С. Колісник); 

ІІІ місце - зразковий ансамбль 

народного танцю 

«СЯЙВО» 

 

- Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості №3 Харківської 

міської ради» (керівник – Л.Ю. Машинец). 

 Напрям «Сучасно-сценічний танець». Вікова категорія 7-12 років 

І місце     - студія сучасного танцю 

«DREAM TEAM» 

- Первомайського будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області                              

(І.О. Шматченко); 

ІІ місце   - зразковий художній    

хореографічний  

колектив «КАПЕЛЬКИ»  

- Чугуївського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-III 

ступенів – гімназія №5 Чугуївської міської 

ради Харківської області» (керівники – 

Н.І. Бабенко, Є.С. Колісник); 

ІІІ місце - хореографічний 

колектив                

«БАССДАНС» 

- Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської 

районної ради Харківської                області 

(керівник – В.Б. Подопригора); 
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ІІІ місце - хореографічний 

колектив естрадного 

танцю «ФЕЄРІЯ» 

 

- Барвінківського Будинку творчості дітей 

та юнацтва Барвінківської районної ради 

Харківської області (керівник –                  

О.А. Буйницька); 

вікова категорія 13-18 років 
І місце    - зразковий ансамбль 

естрадного і сучасного 

танцю «АЙ-БІЛІВ»  

- Люботинського міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради Харківської 

області (керівник – О.В. Іщенко); 

Продовження додатка 1 

ІІ місце   - хореографічний гурток 

«ДІАМАНТ» 

- районного центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської районної ради 

Харківської області (керівник –                     

І.В. Зеленська); 

ІІІ місце - хореографічний 

колектив «БАССДАНС» 

- Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської 

районної ради Харківської області 

(керівник – В.Б. Подопригора); 

 - колектив «EXTREME 

BBOYS CREW» 

- Борівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Борівської районної ради 

Харківської області (керівник –                  

О.В. Зібров). 

 

 

Заступник директора  

з виховної роботи                                        Тетяна КУРУКІНА    

 

 



 

Додаток 2  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької 

творчості»  

від 11.06.2020 № 61 

 

Інформація  

про результати проведення 

ІІ етапу обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття»  

На виконання розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 21.06.2005 № 270 «Про обласний відкритий фестиваль 

дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття», 

зареєстрованого Харківським обласним управлінням юстиції від 08.08.2005 

№ 33/848, зі змінами у редакції, затвердженими розпорядженням голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 20 серпня 2012 року № 512, 

наказу  Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  від 06.05.2020 № 50 «Про проведення у дистанційній 

формі ІІ етапу обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття», з метою підтримки талановитих та 

обдарованих дітей, які займаються різними жанрами аматорського 

мистецтва; сприяння самовдосконаленню і самоствердженню юних талантів, 

розвитку творчих здібностей та естетичного виховання дітей шляхом 

залучення до художньої творчості,   з  15 травня по 06 червня 2020 року 

відбувся  ІІ етап обласного відкритого фестивалю дитячої художньої 

творчості «Таланти третього тисячоліття» (далі – Фестиваль), за номінаціями 

«образотворче мистецтво», «вокальне мистецтво», «хореографічне 

мистецтво». 

 До організаційного комітету І етапу Фестивалю надійшло 436  

авторських та колективних творчих робіт із 27 районів (міст) та 5 об'єднаних 

територіальних громад Харківської області, 6-ти районів міста Харкова, 4-х 

закладів освіти обласного підпорядкування, а також Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». Із них: 352 

роботи у номінації «образотворче мистецтво», 56 – у номінації «вокальне 

мистецтво», 28 – у номінації «хореографічне мистецтво». 

Журі визначило 152 роботи учасників – переможців І етапу фестивалю 

в номінації «образотворче мистецтво» за напрямами «графіка», 

«декоративно-ужиткове мистецтво», «малюнок» та «станковий живопис»,          

39 – у номінації «вокальне мистецтво» за напрямами «сольний вокал», 

«ансамблевий вокал», «хорове мистецтво»; 31 – у номінації «хореографічне 

мистецтво» за напрямами «народний сценічний танець», «сучасний 

сценічний танець»,  які взяли участь у ІІ етапі Фестивалю. 



За результатами ІІ етапу Фестивалю переможцями стали  

102 учасники: 19 учнів закладів загальної середньої освіти, 83 вихованці 

закладів позашкільної освіти. 

До складу журі Фестивалю були залучені: доцент кафедри Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв, доктор філософії в галузі 

мистецтвознавства, член національної спілки художників України - Людмила 

Горбатенко; доцент кафедри українського декоративно-ужиткового 

мистецтва та графіки Харківського національного педагогічного 

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

Національної спілки майстрів народного мистецтва України - Людмила 

Лісунова; завідувач відділу сучасної  галереї «Мистецтво Слобожанщини» - 

Віра Лагутіна; завідувач відділу камерного ансамблю та концертмейстерської 

майстерності Харківської середньої спеціалізованої школи-інтернату, 

педагог-методист, дипломант міжнародних конкурсів - Єлизавета Овочарова; 

музикант, композитор, аранжувальник – Олександр Новіков; доцент, 

завідувач кафедри народної хореографії Харківської державної академії 

культури, заслужений працівник культури України - Карина Островська; 

старший викладач кафедри народної хореографії Харківської державної 

академії культури – Лариса Дегтяр; 

Журі відзначило високий художній рівень виконання робіт у номінації 

«образотворче мистецтво» за напрямами «графіка», «станковий живопис» та 

«декоративно-ужиткове мистецтво», жанрові різновиди, багатство 

індивідуальних творчих прийомів, композиційну досконалість, а також 

знання народних традицій і відображення місцевого колориту учасниками з 

Балаклійського, Барвінківського, Красноградського, Великобурлуцького, 

Харківського районів, міста Ізюм, Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради, Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 2 Харківської міської ради», Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості № 7 Харківської міської ради», 

Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської міської 

ради». У номінації «вокальне мистецтво» журі відзначило високий рівень 

виконання та володіння вокальним мистецтвом  вихованцями 

Красноградського  районного  центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської області,  Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості №3 Харківської міської ради», 

Борівського  будинку  дитячої та юнацької творчості Борівської районної 

ради Харківської області, Золочівського  будинку  дитячої та юнацької 

творчості Золочівської районної ради Харківської області, Ізюмського  

центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської 

області, Коробочкинського навчально-виховного комплексу Чкаловської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області. У номінації 

«хореографічне мистецтво» журі  відзначило зростання рівня виконавської та 



акторської майстерності, естетичність костюмів учасників у номінації 

«народний сценічний танець». Журі зазначило, що у порівнянні з минулими 

роками, зменшилась кількість цікавих номерів, рівень виконавської 

майстерності та підбір музичного і танцювального матеріалу у номінації 

«сучасний сценічний танець».  

Гран-прі у номінації «хореографічне мистецтво» не було присвоєно 

жодному колективу. 

 

 

 

Заступник директора  

з виховної роботи                                        Тетяна КУРУКІНА    

 
 


