
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

10.06.2020 Харків № 59  

 

Про результати проведення у 

дистанційній формі обласного 

етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового  

і образотворчого мистецтва  

«Знай і люби свій край» 
 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, ураховуючи листи Українського 

державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України  

від 30.04.2020 № 04-08 «Про проведення Всеукраїнських виставок конкурсів» 

та від 17.02.2020 № 02-21 «Про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу», 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, наказу Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» від 

20.05.2020 № 53 «Про проведення у дистанційній формі обласного етапу 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край», із 25 травня по 05 червня 2020 року 

проведено обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (далі - 

Виставка-конкурс).  

 

Виходячи з вищезазначеного  та враховуючи рішення журі, 
 

н а к а з у ю: 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців Виставки-конкурсу (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників Виставки-конкурсу, 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. ВИЗНАЧИТИ учасників Виставки-конкурсу, які в номінаціях показали 

високий рівень виконавської та художньої майстерності, композиційну 

досконалість творчих робіт (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників Виставки-конкурсу, які в номінаціях показали 

високий рівень виконавської та художньої майстерності, композиційну 



досконалість творчих робіт, подякою Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

5. Інформацію про результати проведення Виставки-конкурсу довести до 

відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

Харківської області (додаток 3). 

6. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора 

з виховної роботи       оригінал підписано                   Тетяна КУРУКІНА    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від 10.06.2020 № 59 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 
 

    у номінації «декоративно-ужиткова мистецтво» 
 

за розділом «Бісероплетіння», молодша вікова категорія - 6 - 11 років 
 

І місце -  Марія АНТОНЮК -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 3 
Харківської міської ради» (керівник –                

Кононова О.П.); 

ІІ місце -  Кіра ЗЕРІНА -  вихованка Борівського будинку дитячої та 
юнацької творчості Борівської районної 
ради Харківської області (керівник –                
Склярова М.М.); 

 -  Іван ФРОЛОВ -  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради» Харківської 

області (керівник – Блінова Г.О.); 

ІІІ місце -  Олеся 
САМОЙЛЕНКО 

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області (керівник –   

Шип О.О.); 

 -  Тетяна КАРЄЛОВА   

 

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області (керівник –   

Шип О.О.); 

 -  Діана ПЛЕТІНКА  -  вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області (керівник –   

Шип О.О.); 

 -  Дмитро САПРИКІН -  вихованець Балаклійського Центру 

дитячої та юнацької творчості 

Балаклійської районної ради Харківської 

області (керівник – Романюк О.І.); 

 
 



Продовження додатка 1 

за розділом «Бісероплетіння»,  старша вікова категорія – 12 - 18 років 

І місце -  Марія ФІРОНОВА -  вихованка Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

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

 -  Поліна БАРАНІК -  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Старт» Харківської 

міської ради» (керівник –            

Сафронова С.А.); 

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

 -  Таїсія 

ПИЛИПЕНКО 

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

ІІІ місце -  Еліна ДОЛЯ -  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 3 
Харківської міської ради» (керівник –

Кононова О.П.); 

 -  Юлія КУЛІШ -  учениця Шевченківського ліцею 

Шевченківської районної ради Харківської 

області (керівник – Мельничук О.О.); 

за розділом «В’язання спицями, гачком»,  молодша вікова категорія - 6 - 11 
років 

І місце -  Аліна ДОНЕЦЬ -  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – Пакриш О.М.); 

 -  Олександра 
СТЕШЕНКО 

-  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – Пакриш О.М.); 

ІІ місце -  Олександра 
ДОБРОЛЄЖА 

-  учениця Новоосинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Куп’янської районної ради Харківської 

області (керівник – Шаповалова Н.В.); 



 -  Вероніка МАСЛІЙ -  вихованка Дергачівського Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Дергачівської районної ради Харківської 
області (керівник – Пакриш О.М.); 
 
 

Продовження додатка 1 

ІІІ місце -  Вероніка 
ГОЛОДНІКОВА 

-  вихованка Балаклійського  Центру дитячої 
та юнацької  творчості Балаклійської 
районної ради Харківської області 
(керівник – Лук’янова В.І.); 

 -  Дар’я СОБОЛЬ -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –    
Цветкова Н.С.); 

 -  Тетяна 
ШИРОКОРАД 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –    
Цветкова Н.С.); 

 
за розділом «В’язання спицями, гачком», старша вікова категорія - 12 - 18 

років 

І місце -  Карина ГОЛОВКО -  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник –Пакриш О.М.); 

 -  Єлизавета МАЛЕЦЬ 

 

-  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник –Пакриш О.М.); 

 -  Дар'я КОЛІСНИК -  вихованка Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

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

ІІ місце -  Анастасія 

ЛАТУШКІНА 

-  учениця Ульянівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Богодухівської 

районної ради Харківської області» 

(керівник – Міхневич О.М.); 

 -  Ава БОРО -  вихованка Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

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

ІІІ місце -  Валентина 

СИРИЦЯ 

-  вихованка Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

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



 -  Софія ЦУКАНОВА -  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник –

Кукузенко К.В.); 

 

Продовження додатка 1 

 -  Марина МІЗЯК  -  вихованка Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості Валківської 

районної ради Харківської області» 

(керівник – Кодацька С.О.); 

за розділом «Вироби з природних матеріалів»,  молодша вікова категорія - 
6 - 11 років 

І місце -  Олександр 

ДАВИДОВ 

-  вихованець Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Валківської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Панченко М.М.); 

 -  Крістіна 

КОЛОМІЙЧУК 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник –      

Курило Н.В.); 

ІІ місце -  Каміла ВОЙТЕНКО -  вихованка районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області (керівник –

Удовиченко Н.Л.); 

 -  Олексій ПАВЛОВ -  вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради» (керівник –           

Морозікова О.В.); 

 -  Анастасія 

ДЕРЮГІНА 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник –      

Курило Н.В.); 

ІІІ місце -  Катерина 

НЕКРАСОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради» (керівник – Гнатенко Я.М.); 



 -  Анастасія 

ЛУЦЕНКО 

-  вихованка районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області» (керівник –

Кириченко Т.В.); 
 

 

Продовження додатка 1 

За розділом «Вироби з природних матеріалів»,  старша вікова категорія - 
12 - 18 років 

І місце -  Надія БЛІНОВА -  вихованка районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної 
ради Харківської області (керівник –
Блінова Г.О.); 

 -  Олексій НАВРОСЬ -  вихованець Дворічанського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Дворічанської районної ради Харківської 
області (керівник – Масляк Т.); 

 -  Дмитро НАВРОСЬ -  вихованець Дворічанського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Дворічанської районної ради Харківської 
області (керівник – Масляк Т.); 

ІІ місце -  Марія ВИННИК -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник –. 

Затолокіна Т.В); 

 -  Кристина 
ВОРОНЧУК 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької  творчості Балаклійської 
районної ради Харківської області 

(керівник – Терьохіна В.В.); 

ІІІ місце -  Ангеліна ЧАЙКА -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник –

Воскобойник О.В.); 
 -  Анастасія 

РЯХОВСЬКА 
-  вихованка Лозівської станції юних 

натуралістів Лозівської міської ради 

Харківської області (керівник –

Шукалюкова Л.В.); 

за розділом «Вироби з соломки», молодша вікова категорія - 6 - 11 років 



І місце -  Марія 

ЛІСОГОРСЬКА 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –     

Синицька М.Ю.); 

 

 

Продовження додатка 1 

ІІ місце -  Яна ХАЙНАЦЬКА -  вихованка Балаклійського  Центру дитячої 
та юнацької  творчості Балаклійської 
районної ради Харківської області 

(керівник – Хайнацька Л.П.); 

ІІІ місце -  Кіра КУЛІКОВА  -  вихованка Балаклійського  Центру дитячої 

та юнацької  творчості Балаклійської 

районної ради Харківської 

області(керівник – Хайнацька Л.П.); 

за розділом «Вироби з соломки», старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Олександр 
ЛУКІЯНЧУК 

-  вихованець Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –   
Синицька М.Ю.); 

 -  Марія 
БОНДАРЕНКО 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –    
Синицька М.Ю.); 

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  переможців не визначено; 

за розділом «Вироби з тіста»,  молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце -  Марія СОСЮРКА -  учениця Комунального закладу 
«Утківська загальноосвітня школа I-III 
ступенів» Мереф'янської міської ради 
Харківської області (керівник –   
Зеркальна Т.В.); 

ІІ місце -  Анастасія 
КОМАРОВА 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 
та юнацької творчості Балаклійської 
районної ради Харківської області 
(керівник – Мусатова С.О.); 



 -  Тихон ЛЯБАХ -  учень Коломацького ліцею імені Героя 
Радянського Союзу І.Є. Єгорова 
Коломацької селищної ради Коломацького 
району Харківської області (керівник –. 
Шейко Т.М); 

ІІІ місце -  Надія ВОЛОВИК -  вихованка Комунального закладу 
«Великобурлуцький центр дитячої та 
юнацької творчості Великобурлуцької 
селищної ради» Харківської області 
(керівник – Поліщук Л.В.); 

Продовження додатка 1 

за розділом «Вироби з тіста»,  старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Дар’я ВОРОНОВА -  вихованка Чугуївського районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Чугуївської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Альошина С.С.); 

ІІ місце -  Марія ЛОТНИК -  вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області (керівник –  

Тюпа Т.М.); 

ІІІ місце -  Анастасія 

ЛУКАШОВА 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Мусатова С.О.);  

 -  Денис ГІКАВЧУК -  вихованець Лозівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник –

Желудков Р.М.); 

за розділом «Витинання», молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце -  Данил ШАТОХІН -  вихованець Комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Вовчанської 
районної ради Харківської області 

(керівник – Ферджулян О.П.); 

ІІ місце -  Данило 
ЛОБКАНОВ 

-  вихованець Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської районної ради Харківської 

області (керівник – Курило Г.М.); 

ІІІ місце -  переможців не визначено; 

за розділом «Витинання», старша вікова категорія - 12 - 18 років  



І місце -  Катерина СИТНІК -  вихованка Покотилівського ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 
Харківської області (керівник –Біда К.І.); 

 -  Анастасія 

ШЕВЧЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 
«Люботинська спеціалізована мистецька 
школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 
обласної ради (керівник – Коношко Г.Г.); 

 

 

Продовження додатка 1 

ІІ місце -  Анна КОВАЛЬ -  вихованка Комунального закладу 
«Люботинська спеціалізована мистецька 
школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

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

 -  Андрій КОЛІСНИК -  вихованець Комунального закладу 
«Люботинська спеціалізована мистецька 
школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 
обласної ради (керівник – Коношко Г.Г.); 

ІІІ місце -  Ірина ФІЛІЛЄЄВА -  вихованка Лозівського будинку дитячої та 
юнацької творчості Лозівської міської 
ради Харківської області (керівник –
Гангур Л.Л.); 

за розділом «Гончарство та художня кераміка», молодша вікова категорія - 
6 - 11 років 

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  Даніїл БІДА -  вихованець Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

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

 -  Віка БЛИЗНЮК -  вихованка Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Вектор» Харківської 
міської ради» (керівник – Вовк Я.О.); 

за розділом «Гончарство та художня кераміка»,  старша вікова категорія - 
12 - 18 років 

І місце -  Вероніка 
МАЛІНКІНА 

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 
та юнацької творчості Кегичівської 
районної державної адміністрації 
Харківської області (керівник –           
Муха О.В.); 



 -  Ілля АДАМЧУК -  вихованець Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 2 
Харківської міської ради» (керівник –

Подрєзова О.С.); 

ІІ місце -  Федір СТАДНИК -  вихованець гуртка «Художня кераміка» 

Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради (керівник –            

Лупандіна В.М.); 

 

Продовження додатка 1 

 -  Маргарита 

ТРЕТЬЯКОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 1» Харківської міської 

ради (керівник – Ткаченко І.Ю.); 

ІІІ місце -  Дар’я БЕЛЮРКА -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник –. 

Воскобойник О.В); 

 -  Лілія 
ГОНЧАРЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 2 
Харківської міської ради» (керівник –

Подрєзова О.С.); 

за розділом «Декоративний розпис, народний живопис»,  молодша вікова 
категорія - 6 - 11 років 

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

Мірошниченко А.С.); 

ІІ місце -  Анджеліна 
АНДРЄЄВА 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник –

Єгоренкова Л.В.); 
ІІІ місце -  Ірина ОХОТСЬКА -  вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Вовчанської 
районної ради Харківської області 

(керівник – Ферджулян О.П.); 

за розділом «Декоративний розпис, народний живопис»,  старша вікова 
категорія - 12 - 18 років 



І місце -  Анастасія 

РАШЕВСЬКА 

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

Удовиченко Н.Л.); 

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

Лісунова Л.В.); 

 

 

Продовження додатка 1 

 -  Поліна КОНОШКО -  вихованка Комунального закладу 
«Люботинська спеціалізована мистецька 
школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 
обласної ради (керівник – Коношко Г.Г.); 

ІІ місце -  Кіріна ГОРІНА -  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

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

 -  Катерина СИТНІК -  вихованка Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

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

ІІІ місце -  Євген 
АЛЕКСАНДРОВСЬ
КИЙ 

-  вихованець Покотилівського ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 
Харківської області (керівник – Біда К.І.); 

 -  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

-  вихованець Коломацького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Коломацької селищної ради Коломацького 
району Харківської області (керівник –

Рибалка Н.І.) ; 

 -  Таїсія КАПІНУС -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради» Харківської 

області (керівник – Ячіна Н.О.); 

за розділом «Ізонитка», молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце -  Максим 
ФІАЛКОВСЬКИЙ 

-  вихованець Дергачівського Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – Зимоніна О.М.); 



ІІ місце -  Євгенія ІЛЬЧЕНКО -  вихованка Покотилівського ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 
Харківської області (керівник – Біда К.І.); 

ІІІ місце -  Марина 

ЄРИШЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 

«Великобурлуцький центр дитячої та 

юнацької творчості Великобурлуцької 

селищної ради» Харківської області 

(керівник – Ляхова Л.І.); 
 -  Ілля СТАВРУНОВ -  учень Шевченківської загальноосвітньої 

школи № 1 І-ІІІ ступенів Шевченківської 
районної ради Харківської області 
(керівник – Ставрунова А.В.); 

Продовження додатка 1 

за розділом «Ізонитка», старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Дар’я АЛЕКСЄЄВА -  вихованка Покотилівського ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 

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

 -  Дарина ГУДЗЕНКО -  учениця Зіньківщинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Зачепилівської районної ради Харківської 

області (керівник – Загребельна Л.В.); 

ІІ місце -  Евеліна 
СКОРОХОДОВА 

-  учениця Івано-Шийчинського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів 

дошкільний заклад» Богодухівської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Кіхтьова А.В.); 
ІІІ місце -  переможців не визначено; 

за розділом «Інші техніки виконання»,  молодша вікова категорія - 6 - 11 
років 

І місце -  Анастасія 
БУЙНИЦЬКА 

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

(керівник – Ситник І.В.); 

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

Савенкова Г.В.); 



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

(керівник – Лесів А.В.); 

ІІ місце -  Ілля ЗОЛОТАРЬОВ -  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 7 

Харківської міської ради» (керівник –

Повидиш О.Ю.); 
 -  Поліна 

КАСІМЦЕВА 

-  вихованка Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області (керівник – Данильченко Н.Ю.); 

 

 

Продовження додатка 1 

 -  Богдан ЛЯШОК -  вихованець Комунального навчального 
закладу «Центр позашкільної освіти» 
Малинівської селищної ради Чугуївського 
району Харківської області (керівник –
Бєлєвцева М.Б.); 

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

Гончарова О.М.); 

 -  Єгор ГОРОБЕЦЬ -  учень Глушківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної 
ради Харківської області (керівник –. 
Рожнова І.О); 

 -  Данііл БІДА -  вихованець Покотилівського ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 

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

за розділом «Інші техніки виконання», старша вікова категорія - 12 - 18 
років 

І місце -  Максим КОБА -  вихованець Сахновщинського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Сахновщинської районної ради 
Харківської області (керівник –            
Коба Т.Ю.); 



 -  Єлізавета 

АРТЬОМОВА 

-  вихованка Дергачівського Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – Зимоніна О.М.); 

 -  Аріана ДЖАМАН -  вихованка Комунального навчального 
закладу «Центр позашкільної освіти» 
Малинівської селищної ради Чугуївського 
району Харківської області (керівник –
Бєлєвцева М. Б.) ; 

 -  Мирослава 
ГУР’ЄВА 

-  вихованка Комунального навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти» 

Малинівської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області (керівник –

Бєлєвцева М. Б.); 

 

 

Продовження додатка 1 

ІІ місце -  Марія СКІЧКО -  вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради 

Харківської області (керівник –   

Гончарова О.М.); 
 -  Євангелина 

БЕЛІЧЕНКО 
-  вихованка Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

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

ІІІ місце -  Юлія ОКОВИТА -  вихованка Дергачівського Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Дергачівської районної ради Харківської 
області (керівник – Бабенко М.М.); 

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

Гончарова О.М.); 

 -  Ава БОРО -  вихованка Покотилівського ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 
Харківської області (керівник – Біда К.І.); 

за розділом «М’яка іграшка», молодша вікова категорія - 6 - 11 років 



І місце -  Анастасія 

ГАЙДАМАКА 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 
юнацької творчості Лозівської міської 
ради Харківської області (керівник –

Кукузенко К.В.); 

 -  Руслана ЮХНО -  вихованка Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Вектор» Харківської 
міської ради» (керівник – Ель Фар І.Ю.); 

ІІ місце -  Тетяна ІРЧИШИНА -  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник –

Сліпченко З.І.); 
 -  Марина 

КАЛАШНИК 
-  учениця Комунального закладу 

«Безруківський ліцей» Дергачівської 
районної ради Харківської області 
(керівник – Артьомова В.В.); 

ІІІ місце -  Єлизавета 
СВИСТУНОВА 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 
юнацької творчості Лозівської міської 
ради Харківської області (керівник –
Кукузенко К.В.); 

Продовження додатка 1 

 -  Катерина ЧІЛОЧІ -  вихованка Коломацького Будинку дитячої 
та юнацької творчості Коломацької 
селищної ради Коломацького району 
Харківської області (керівник –. 
Торянська Н.М); 

за розділом «М’яка іграшка», старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Вікторія 
КРАВЧЕНКО 

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

(керівник – Дзюба С.В.); 

ІІ місце -  Софія ТАБАХ -  вихованка Покотилівського ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 
Харківської області (керівник – Біда К.І.); 

 -  Марія ФІРОНОВА -  вихованка Покотилівського ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 
Харківської області (керівник – Біда К.І.); 

ІІІ місце -  Дар’я ЛЬОВКІНА -  вихованка Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник –   

Гончарова О.М.); 



 -  Кіра ЛУБЕНСЬКА -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник –

Затолокіна Т.В.); 

 -  Ангеліна БУРЯК -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник –

Затолокіна Т.В.); 

за розділом «Народна лялька», молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце -  Поліна 
ПИСАРЕНКО 

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області (керівник –

Сабіна З.В.); 
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 -  Софія ШПОРТКО -  вихованка Первомайського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Первомайської міської ради Харківської 
області (керівник – Бацман О.В.); 

 -  Ярослава 
ГЕРМАШЕВА 

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області (керівник –

Сабіна З.В.); 

ІІ місце -  Анна 

ЗОЛОТАРЕВА 

-  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Руденко О.М.); 

 -  Юлія ГАНЕНКО -  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Руденко О.М.); 

 -  Софія ЯКОВЛЕВА -  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Руденко О.М.); 



ІІІ місце -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

-  Комунального закладу «Богодухівський 

центр дитячої та юнацької творчості» 

Богодухівської районної ради Харківської 

області (керівник – Синєпол Л.В.); 

 -  Єлизавета 
АФАНАС’ЄВА  

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області (керівник –

Іванова О.Д.); 

за розділом «Народна лялька»,  старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Віолета 
МЯКЧИЛОВА 

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

(керівник – Борщова Г.І.); 

 

ІІ місце -  Крістіна 
ЗАХАРОВА 

-  учениця Петропавлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Куп’янської районної ради Харківської 

області (керівник – Рагуля Ю.Г.); 
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 -  Юліана МАШКІНА -  вихованка районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області (керівник –

Удовиченко Н.Л.); 

 

ІІІ місце -  Ніколь ЖЕМНА -  учениця Комунального закладу 

«Сахновщинський ліцей № 1» 

Сахновщинського районної ради 

Харківської області (керівник –         

Жемна І.Л.); 

 

за розділом «Паперова пластика та оригамі»,  молодша вікова категорія –  
6 - 11 років 

І місце -  В’ячеслав 

ФЕРЕНЧУК 

-  вихованець Комунального закладу 
«Станція юних техніків № 1» Харківської 
міської ради (керівник – Поліщук Н.О.); 

 -  Катерина 
СМИРНОВА 

-  вихованка Комунального закладу 
«Станція юних техніків № 1» Харківської 

міської ради (керівник – Смирнова О.А.); 



 -  Валерія БІЛОУС -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –   

Мінжилій О.А.); 

ІІ місце -  Марія 
КОВАЛЕНКО 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –   

Мінжилій О.А.); 

 -  Марія 
ЛІСОГОРСЬКА 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –   

Мінжилій О.А.); 
ІІІ місце -  Афея 

МАЛОЛЕПША 

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

 -  Діана КОРНІЄНКО -  вихованка Чугуївського будинку дитячої 
та юнацької творчості Чугуївської міської 
ради Харківської області (керівник –

Ачкасова Н.М.); 
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за розділом «Паперова пластика та оригамі»,  старша вікова категорія  

– 12 - 18 років 

І місце -  Поліна БУЦЬКА -  вихованка Люботинського міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради  Харківської 

області (керівник – Тридуб Т.Л.); 

ІІ місце -  Арсен БРОВАР -  учень Ульянівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Богодухівської 
районної ради Харківської області 
(керівник – Міхневич О.М.); 

ІІІ місце -  Анастасія МОРГУН -  вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради» (керівник – Ткаченко К.С.); 



 -  Світлана ВЕЛЬМА -  вихованка Комунального закладу 
Великобурлуцький центр дитячої та 
юнацької творчості Великобурлуцької 
селищної ради» Харківської області 
(керівник – Ляхова Л.І.); 

за розділом «Писанкарство»,  молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце -  Антоніна 

ПАЩЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –    
Волкова Л.В.); 

ІІ місце -  Аделіна БОЖКО -  вихованка Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Дитяча музична школа № 3 імені 

М. В. Карминського» (керівник –   

Волкова Л.В.); 
ІІІ місце -  Марина 

КАЛАШНИК 

-  учениця Комунального закладу 
«Безруківський ліцей» Дергачівської 
районної ради Харківської області 
(керівник – Артьомова В.В.);  

за розділом «Писанкарство»,  старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Софія 
АНДРУЩЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –     
Волкова Л.В.); 

ІІ місце -  Ігор ЧОРНИЙ -  вихованець Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості №1 
Харківської міської ради» (керівник –
Талашко В. Р.); 

Продовження додатка 1 

 -  Марина 
ОСТРОВЕРХ 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

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

ІІІ місце -  Дар’я 

ЛЯТУРИНСЬКА  

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

Талашко В.Р.); 

за розділом «Художнє плетіння, ткацтво»,  молодша вікова категорія – 
 6 - 11 років 



І місце -  Вероніка 

ПЕРЕУШКІНА 

-  вихованка Люботинського міського 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Люботинської міської ради Харківської 

області (керівник – Тридуб Т.Л.); 

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  Софія ШЕВЧЕНКО -  вихованка Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 
Харківської обласної ради (керівник – 

Нікітюк Н.О.); 

за розділом «Художнє плетіння, ткацтво»,  старша вікова категорія –  
12 - 18 років 

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  Костянтин 
ВОДЯНИЦЬКИЙ 

-  вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник –

Нікітюк Г.В.); 
ІІІ місце -  переможців не визначено; 

за розділом «Художнє різьблення по дереву»,  молодша вікова категорія – 
 6 - 11 років 

І місце -  Дар’я ЗІНОВ’ЄВА -  вихованка Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості Валківської 

районної ради Харківської області» 

(керівник – Ручка В.І.); 

ІІ місце -  Арсен БЕЛАШЕВ  -  вихованець Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості Валківської 

районної ради Харківської області» 

(керівник – Ручка В.І.); 
 
 

Продовження додатка 1 

ІІІ місце -  Нікіта СУПРУН -  учень Ульянівської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів Богодухівської 
районної ради Харківської області 

(керівник – Кривенко Л.Г.); 

за розділом «Художнє різьблення по дереву»,  старша вікова категорія - 
 12 - 18 років 



І місце -  Валентин БОНДАР -  вихованець Комунального закладу 
«Валківський районний Будинок дитячої 
та юнацької творчості Валківської 
районної ради Харківської області» 
(керівник – Ручка В.І.); 

ІІ місце -  Олександр 
ГЕРАСИМОВ 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник – Логінов М.М.); 

 -  Микита 
ПОВАЛЯЄВ 

-  вихованець Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник –

Затолокіна Т.В.); 

 -  Ірина 

НІКОЛАЙЧУК 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості Валківської 

районної ради Харківської області» 

(керівник – Ручка В.І.); 

ІІІ місце -  Владислав ДРУЧЕК -  вихованець Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради 
Харківської області» (керівник –  
Шевченко Ю.В.); 

за розділом «Художня вишивка»,  молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце -  Поліна ТУПАЛО -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –      

Горенко М.А.); 

 -  Міла ГОМОН -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –       

Горенко М.А.); 
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ІІ місце -  Єлизавета 

ФОМЕНКО 

-  вихованка Куп’янського будинку дитячої 

та юнацької творчості Куп’янської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Трембак А.В.); 



 -  Альона 

ГОЛОДЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський  районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості Валківської 

районної ради Харківської області» 

(керівник – Грекова П.П.); 

ІІІ місце -  Лілія ПЕТРЕНКО -  вихованка Куп’янського будинку дитячої 

та юнацької творчості Куп’янської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Рочняк М.І.); 

за розділом «Художня вишивка»,  старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Анна 
МОЙСЕЄНКО 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –      

Горенко М.А.); 

 -  Вікторія 
КАЛІТУХА 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –       
Горенко М.А.); 

ІІ місце -  Аліна МІЩЕНКО -  вихованка Барвінківського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Лесів А.В.); 

 -  Аліна ІЛЬЧУК -  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – Маслій С.І.); 

ІІІ місце -  Крістіна 

ПОГОРЕЛЕНКО 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –      
Горенко М.А.); 

 -  Лілія ШВЕДЧИК -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник –      
Горенко М.А.). 
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у номінації «образотворче мистецтво» 
за розділом «Графіка»,  молодша вікова категорія - 6 - 11 років 



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

Крюковська Н.В.); 

ІІ місце -  Єлизавета 
КОМАРОВА 

-  учениця Комунального закладу «Русько-
Тишківський ліцей Циркунівської 
сільської ради Харківської області» 

(керівник – Комарова Н.О.); 

 -  Яна ПЕТРОВА -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради» Харківської 

області(керівник – Троценко О.В.) ; 

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

 -  Софія 
КОВАЛЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 
«Утківська загальноосвітня школа I-III 
ступенів» Мереф'янської міської ради 
Харківського району Харківської області 
(керівник – Чупріна Т.М.); 

за розділом «Графіка»,  старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Марина 
ОЛЄЙНІКОВА 

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

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

ІІ місце -  Майя 
БІЛОКОПИТОВА 

-  вихованка Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

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

 -  Марія ЯРОВА -  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Гук О.Б.); 

 
Продовження додатка 1 

ІІІ місце -  Катерина СИТНІК -  вихованка Покотилівського ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 

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



 -  Богдан КЕКУЛ -  вихованець районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної 
ради Харківської області (керівник –

Удовиченко Н.Л.); 

за розділом «Живопис»,  молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце -  Таїсія БАННОВА -  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –    
Лісунова Л.В.); 

 -  Тхао Мі НГУЄН 

ФАМ  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради» (керівник –              
Дредягіна І.Д.); 

ІІ місце -  Анна СЕРДЮК -  вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості» 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області (керівник –      

Міняйло А.П.); 

 -  Христина 
ШЕХОВЦОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник –

Свіріна О.Є.); 
 -  Ілля ОШУРКО -  вихованець Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області (керівник –       

Міняйло А.П.); 
ІІІ місце -  Валерія 

ЧЕРКАСЬКА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник – Рудєв Ю.П.); 

 -  Марія ВІТРУК -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник –   

Острікова В.В.);  
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за розділом «Живопис»,  старша вікова категорія - 12 - 18 років 



І місце -  Варвара 

ГУДИМЕНКО 

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

Лісунова Л.В.); 

 -  Ганна БЕЛЕВЦОВА -  вихованка районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної 
ради Харківської області (керівник –

Удовиченко Н.Л.); 

 -  Поліна ПАВЛОВА -  вихованка Комунального закладу 
«Станція юних техніків № 3 Харківської 
міської ради» (керівник –           

Морозікова О.В.); 

ІІ місце -  Ксенія 
ШТОМПЕЛЬ 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 1 
Харківської міської ради» (керівник –
Оглобліна Т.В.); 

 -  Дар’я ОНІЩЕНКО -  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради» (керівник – Дредягіна І.Д.); 

ІІІ місце -  Анна 
ТИМОФІЄНКО 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради» 

Харківського району Харківської області 

(керівник –  Бондарєва В.М.); 

 -  Кіра ФЕДУН -  учениця Комунального закладу 

«Мереф'янський медичний ліцей» 

Мереф'янської міської ради Харківської 

області (самоосвіта). 

Заступник директора 

з виховної роботи                    оригінал підписано                        Тетяна КУРУКІНА 



Додаток 2  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від 10.06.2020 № 59 
 

Список учасників  
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 
і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», відзначених подякою 

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

 

Христина ВЕРХОГЛЯД вихованка Покотилівського ліцею «Промінь» 

Харківської районної ради Харківської області 

(керівник – Біда К.І.); 

Софія ТАБАХ вихованка Покотилівського ліцею «Промінь» 

Харківської районної ради Харківської області 

(керівник – Біда К.І.); 

Михайло СОЛОМІН вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Старт» Харківської 

міської ради» (керівник – Бондарєва В.М.); 

Поліна ГРЕБЕНЮК вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Зачепилівської селищної ради 

Харківської області (керівник –        

Вагаршакян Я.О.); 

Вероніка МАСЛІЙ вихованка Дергачівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської районної 

ради Харківської області (керівник –      

Покриш О.М.); 

Анна КОРОБКА вихованка Красноградського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Красноградської 

районної ради Харківської області (керівник – 

Л.М. Біленко); 

Катерина ВАРЦАБА вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської районної ради 

Харківської області (керівник –          

Чигринова С.Є.); 

Анастасія ВАРЦАБА вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської районної ради 

Харківської області (керівник –           

Чигринова С.Є.); 



Продовження додатка 2 

Катерина ПОГРЕБНЯК вихованка Чугуївського центру туризму та 

краєзнавства Чугуївської міської ради 

Харківської області (керівник –            

Логачова Н.В.); 

Софія ЖЕЛНОВА вихованка Чугуївського центру туризму та 

краєзнавства Чугуївської міської ради 

Харківської області (керівник –            

Логачова Н.В.); 

Аліна БОРИСЕНКО вихованка Лозівської станції юних натуралістів 

Лозівської міської ради Харківської області 

(керівник – Шукалюкова Л.В.); 

Катерина ЄРЕЩЕНКО вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 6 Харківської 

міської ради» (керівник – Кіріченко Н.В.); 

Валерія ФЕДОРЧУК учениця Руновщинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної 

ради Харківської області (керівник –   

Федорчук Т.М.); 

Анастасія КОБИЛЯЦЬКА вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лозівської районної ради 

Харківської області (керівник – Козлова Т. В.); 

Домініка КАРАКУЛЕНКО вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської районної ради 

Харківської області (керівник –          

Ферджулян О.П.);  

Валерія ПОТИКАН вихованка Комунального закладу 

«Богодухівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Богодухівської районної ради 

Харківської області (керівник –              

Синєпол Л. В.); 

Ярослав ВОРОНКО вихованець Кегичівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Кегичівської районної 

державної адміністрації Харківської області 

(керівник – Муха О.В.); 

Дар’я АНТОНЕНКО вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської ради 

Харківської області (керівник – Тарасова В.А.); 

Ганна ЯКИМЕНКО вихованка районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області (керівник –    

Мірошниченко А.С.); 



                                                                                               Продовження додатка 2 

Олександр ФІНТІСОВ вихованець Сахновщинського будинку дитячої 

та юнацької творчості Сахновщинської 

районної ради Харківської області (керівник –

Фінтісова Н.П.); 

Єгор ВОСКОВИЧ вихованець Ульянівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної 

ради Харківської області (керівник –       

Солоха Н.В.); 

Світлана ВЕЛЬМА вихованка Комунального закладу 

Великобурлуцький центр дитячої та юнацької 

творчості Великобурлуцької селищної ради» 

Харківської області (керівник – Ляхова Л.І.); 

Катерина МЕРКУЛОВА вихованка Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської районної 

ради Харківської області (керівник –       

Бовдуй Н.В.); 

Аміра ЕЛЬ ФАР вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник –  Ель Фар І.Ю.); 

Максим МЕЖЕРИЦЬКИЙ вихованець Коломацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Коломацької селищної 

ради Коломацького району Харківської області 

(керівник – Рибалка Н.І.); 

Катерина ТАРАН вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради» Харківської 

області (керівник – Блінова Г.О.); 

КОЛЕКТИВ ВИХОВАНЦІВ Коломацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області 

(керівник – Рибалка Н.І.); 

Анастасія ЛЕБЕДЄВА вихованка Покотилівського ліцею «Промінь» 

Харківської районної ради Харківської області 

(керівник – Біда К.І.); 

Дмитро ГОРДІЄНКО вихованець Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської обласної 

ради (керівник – Кравченко Н.Д.);  

Марія ШАТАЛОВА вихованка Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської обласної 

ради (керівник – Кравченко Н.Д.); 
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Анастасія ВОЛОШИНА вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лозівської районної ради 

Харківської області (керівник –       

Петрашенко Н.В.); 

Анастасія ЧЕРНЯК вихованка Комунального закладу 

«Великобурлуцький центр дитячої та юнацької 

творчості Великобурлуцької селищної ради» 

Харківської області (керівник – Поліщук Л.В.); 

Сніжана РУДІК вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 6 Харківської 

міської ради» (керівник – Кіріченко Н.В.); 

Софія УСЕНКО вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 7 Харківської 

міської ради» (керівник – Повидиш О.Ю.); 

Анастасія СОКОЛЬСЬКА вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської районної ради 

Харківської області (керівник –         

Ферджулян О.П.); 

Міла ШЕМЕГОН вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –       

Ігуменцева-Тесленко Н.В.); 

Анастасія БОНДАРЕНКО вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської 

міської ради» (керівник – Гоголєва О.Є.); 

Анастасія ГАРМАШ вихованка Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської районної 

ради Харківської області (керівник –       

Слабун Н.П.); 

Дар’я ЛАПШИНА вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради» (керівник –  Дредягіна І.Д.). 

Софія ТИХОНОВА вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 7 Харківської 

міської ради» (керівник – Кулік Л.М.); 

Катерина МАКОДЗЕБА учениця Комунального закладу 

«Близнюківський ліцей Близнюківської 

районної ради Харківської області» (керівник – 

Панасовська І.П.); 



Софія МАСЛЄЄВА учениця Комунального закладу 

«Близнюківський ліцей Близнюківської 

районної ради Харківської області» (керівник – 

Тищенко О.М.); 

Анна СІРІК вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської районної 

ради Харківської області (керівник – Бутенко 

С.В.); 

Олена ЛИПЕСА учениця Комунального закладу 

«Краснопавлівський ліцей» Лозівської 

районної ради Харківської області» (керівник –

Сачук С.М.); 

Поліна КЛЄВЦОВА вихованка Комунального навчального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Малинівської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області (керівник – Бєлєвцева М. 

Б.); 

Мирослав ТОКАРЄВ учень Комунального закладу «Мереф’янський  

ліцей № 5 імені В.П. Мірошниченка з 

дошкільним підрозділом» Мереф’янської 

міської ради Харківської області» (керівник –

Педоренко А.І.); 

Віра МОЛЧАНОВА вихованка Комунального навчального закладу 

«Печенізького центру дитячої та юнацької 

творчості» Печенізької районної ради 

Харківської області (керівник – Корнейко М. 

В.); 

Денис МИШКО вихованець Комунального навчального закладу 

«Печенізького центру дитячої та юнацької 

творчості» Печенізької районної ради 

Харківської області (керівник – Корнейко М. 

В.); 

Роман ПІДРІЙКО вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради» Харківської 

області (керівник –Блінова Г.О.); 

Аліса БОНДАРЕНКО вихованка Комунального закладу "Центр 

дитячої та юнацької творчості" Роганської 

селищної ради Харківського району 

Харківської області (керівник –Зволейко К.В.); 

Ігор ГАЙДАР вихованець будинку дитячої та юнацької 

творчості Чугуївської міської ради Харківської 



області (керівник –Іванова О.М.); 

Олександра ДРАЖЕНКО вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –Пузєєва С.М.). 

 

 

Заступник директора 

з виховної роботи                    оригінал підписано                        Тетяна КУРУКІНА



Додаток 3  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»  

від 10.06.2020 № 59 

 

Інформація  

про результати проведення 
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва “Знай і люби свій край”» 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, ураховуючи листи Українського 

державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України  

від 30.04.2020 № 04-08 «Про проведення Всеукраїнських виставок конкурсів» 

та від 17.02.2020 № 02-21 «Про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу», 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, з метою підтримки та 

розвитку декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва, сприяння 

реалізації творчих задумів учнівської молоді, пропаганди та популяризації 

досягнень дитячих колективів художньо-естетичного напряму, з 25 травня по 

10 червня 2020 року у дистанційній формі відбувся обласний етап 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» (далі – Виставка-конкурс).  

 У Виставці-конкурсі взяли активну участь 535 учнів закладів загальної 

середньої та вихованців закладів позашкільної освіти  з 26 районів (міст),  9-ти  

об’єднаних територіальних громад Харківської області та 8-ми районів міста 

Харкова, а також Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради, Комунального закладу «Люботинська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної 

ради, Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості».  

Загалом до оргкомітету обласного етапу Виставки-конкурсу надійшло 

577 робіт.  

Переможцями визнано 195 учасників у 19 номінаціях, із них учнів 

закладів загальної середньої освіти – 20 осіб; кількість вихованців закладів 

позашкільної освіти – 175 осіб. 

До складу журі були залучені завідувач відділу науково-освітньої 

роботи Харківського художнього музею, куратор молодіжних програм Ірина 

Сідельова; майстер писанкарства, член Національної спілки народних майстрів 

України Ірина Моїсєєва; доцент кафедри дизайну Харківського національного 

педагогічного  університету імені Г. С. Сковороди, член Спілки дизайнерів 

України, член Спілки художників України Марія Куратова; старший викладач  
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кафедри дизайну Харківського національного педагогічного  університету імені 

Г.С. Сковороди Анастасія Тининика. 

Під час оцінювання творчих робіт ураховано художній рівень виконання, 

самостійність у виконанні, відповідність народним традиціям, відображення 

місцевого колориту, композиційну досконалість, повноту реалізації на 

високому рівні творчого задуму.  

Журі відзначило високий рівень виконання робіт у розділах «графіка», 

«живопис», «бісероплетіння», «в’язання спицями, гачком», «витинання»,  

«декоративний розпис, народний живопис», «паперова пластика та оригамі»,  

«писанкарство», «художня вишивка». Зокрема, роботи учасників із закладів 

освіти з Балаклійського, Барвінківського, Дергачівського, Красноградського, 

Куп’янського, Сахновщинського, Харківського районів, Зачепилівської, 

Великобурлуцької, Малинівської, Мереф’янської об’єднаних територіальних 

громад Харківської області, міст Ізюм, Куп’янськ, Лозова, Харків, 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради, Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради виконані на 

загальному високому рівні. 

Водночас журі звернуло увагу на зменшення кількості та зниження 

художнього рівня робіт, представлених у розділах «вироби з соломки» 

«гончарство та художня кераміка», «художнє плетіння, ткацтво» у порівнянні з 

минулими роками.  

 

Заступник директора 

з виховної роботи                    оригінал підписано                        Тетяна КУРУКІНА 
 


