
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

23.11.2020                         Харків № 130 

 

Про результати проведення 

обласного відбіркового туру 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю закладів 

позашкільної освіти України 

«Територія творчості» у 

дистанційному форматі 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

основними напрямами позашкільної освіти), листа Українського державного 

центру позашкільної освіти від 11.09.2020 р. № 09-05 про проведення 

Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України 

«Територія творчості», враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширення на території України 

коронавірусу COVID-19», від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», Комунальним закладом «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» у період з 01 по 15 листопада 2020 року 

проведено обласний відбірковий тур Всеукраїнського відкритого фестивалю 

закладів позашкільної освіти України «Територія творчості» у дистанційному 

форматі. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю: 

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного відбіркового туру Всеукраїнського 

відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України «Територія 

творчості» (далі – Фестиваль). 

2. ЗАТВЕРДИТИ список переможців Фестивалю для участі у фінальному етапі 

(додаток 1).  

3. НАПРАВИТИ відеоматеріали номерів переможців та заповнену форму 

заявки на електронну адресу: estetudcpo@gmail.com  

mailto:estetudcpo@gmail.com
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4. Інформацію про результати проведення Фестивалю довести до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області. 

5. КОНТРОЛЬ за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ.  
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т.І. 
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Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

від 23.11.2020 № 130 

 

Список 

переможців обласного відбіркового туру Всеукраїнського відкритого 

фестивалю закладів позашкільної освіти України «Територія творчості» 

 

 

Номінація «Театральне мистецтво» 

 
Театральний гурток «ПОДИХ 

МЕЛЬПОМЕНИ» 

 

- Балаклійського Центру дитячої та юнацької 

творчості Балаклійської районної ради 

Харківської області, вистава «Проста Сіра 

Кішка» (керівник - Кравцова М.В.) 

Театральна студія  

«ТАК-ТАК» 

- Нововодолазького будинку дитячої та 

юнацької творчості Нововодолазької cелищної 

ради, вистава "«Лунтік шукає друзів або День 

народження Баби Яги» (керівник –        

Вотінцева О.П.) 

 

Номінація «Вокальне мистецтво» 
Фольклорно-етнографічне вокальне мистецтво 
 

Народний фольклорно-

етнографічний колектив 

«ВЕРБИЧЕНЬКА» 

- Нововодолазького будинку дитячої та 

юнацької творчості Нововодолазької cелищної 

ради, обрядове  дійство «На Великдень сонце 

грає»  (керівники –   Коваль Т. П., Коваль О. В.) 

Народний фольклорно-

етнографічний колектив 

«ВЕРБИЧЕНЬКА» 

- Нововодолазького будинку дитячої та 

юнацької творчості Нововодолазької cелищної 

ради, українська народна пісня «Ой, сію редьку» 

(керівники –   Коваль Т. П., Коваль О. В.) 

Вокальне тріо «ВЕСЕЛІ НОТКИ» - Комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу Кегичівської 

дитячої музичної школи, українська народна 

пісня «На городі чорна редька» (керівник –   

Дмитренко О. В.) 

Сучасне вокальне мистецтво 

Ансамбль «УНІСОН» 

 

 

 

Вокальний гурток «СПІВОГРАЙ» 

- Лозівського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лозівської міської ради Харківської 

області, пісня «Музика звучить» (керівник – 

Коляда А.В.); 

- Первомайського будинку дитячої та юнацької 

творчості Первомайської міської ради 

Харківської області, пісня «Сорочка»  

(керівники – Полянська Л.Г., Потапова Ю.О.) 
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КЕЙС Поліна - вихованка Первомайського будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської ради 

Харківської області, вокальний гурток 

«Співограй», пісня «Оберіг» (керівники – 

Полянська Л.Г., Потапова Ю.О.) 

СОЛДАТЕНКО Таїсія - вихованка Первомайського будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської ради 

Харківської області, вокальний гурток 

«Співограй», пісня «Дитинство» (керівники – 

Полянська Л.Г., Потапова Ю.О.) 

МЯЧ Ірина - вихованка Чугуївського будинку 

дитячої та юнацької творчості Чугуївської    

міської ради Харківської області, зразкова 

вокальна студія «Калинонька», пісня «Демони» 

(керівник –          Пахоменкова В.В.) 

ВАЩЕНКО Софія - вихованка Чугуївського будинку 

дитячої та юнацької творчості Чугуївської    

міської ради Харківської області, зразкова 

вокальна студія «Калинонька», пісня «Ой, 

озеро» (керівник –  Пахоменкова В.В.) 

Зразкова вокальна студія 

«КАЛИНОНЬКА» 

 

- Чугуївського будинку дитячої та юнацької 

творчості Чугуївської   міської ради Харківської 

області, пісня «Сірі гуси» (керівник –          

Пахоменкова В.В.) 

ЯРМОНТОВИЧ Анастасія 

 

 

 

 

ПРОЛАГАЄВА Марія   

 

 

 

СТАТКО Ірина   

 

 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Богодухівський Центр дитячої та юнацької 

творчості» Богодухівської районної ради 

Харківської області, вокальна студія «Перлина», 

пісня «Вишиваночка» (керівник - Савченко В.Г.) 

- вихованка Комунального установи 

«Вовчанський Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської районної ради 

Харківської області, пісня «Білі янголи» 

(керівник – Колесник М. І.) 

 - вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської районної ради 

Харківської області, пісня «Вільна» (керівник – 

Колесник М. І.) 

ДЕНИСЮК Вікторія  - вихованка Близнюківського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Близнюківської районної 

державної адміністрації Харківської області, 

пісня «Ми українці» (керівник – Луньова С. Г.) 

РИСОВАНА Таїсія - вихованка Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості  Валківської районної ради 

Харківської області», пісня «Я люблю свою 

мрію» (керівник  – Іллющенко  Л.М.) 
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БУСИГІН Олександр - вихованець Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської 

області, пісня «Матроси» (керівник –        

Шарова С.Г.) 

ТАЛАЛАЄВА Катерина 

 

- вихованка Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького навчального 

закладу Кегичівської дитячої музичної школи, 

пісня «Це моя Україна» (керівник –      

Дмитренко О.В.)  

ЛИСЕНКО Софія 

 

- вихованка Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького навчального 

закладу Кегичівської дитячої музичної школи, 

пісня «Поверніть мою мрію» (керівник –      

Дмитренко О.В.)  

ПІГАРЄВА Аліна - вихованка Ізюмського центру 

дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області, пісня «Прохання до 

неба» (керівник –  Мітільова Л.С.) 

ІЛЬЇНА Марія - вихованка Ізюмського центру 

дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області, пісня «Нічка 

чарівниця» (керівник –  Мітільова Л.С.) 

СНІСАРЕНКО Юлія - вихованка Ізюмського центру 

дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області, пісня «Моя земля» 

(керівник –  Мітільова Л.С.) 

ШТАНЬКО Дар’я - вихованка Дитячої музичної школи №11,             

м. Харків, пісня «Подоляночка»             

(керівник – Харченко В.Ю.) 

КУРДИБА Софія - вихованка Дитячої музичної школи №11,             

м. Харків,   пісня «Зірка»    (керівник –   

Харченко В.Ю.) 

ПРИХНЕНКО Дар’я 

 

- вихованка Борівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, 

пісня «Моя хата» (керівник –  Молчанова А.О.) 

Номінація «Хореографічне мистецтво» 
Сучасне хореографічне мистецтво 

Ансамбль танцю «ПРОЛІСОК» 

 

- Нововодолазького будинку дитячої та 

юнацької творчості Нововодолазької cелищної 

ради, танок «Первоцвіти» (керівник –         

Скидан С.І.) 

Колектив сучасного естрадного 

танцю «АЛЬЯНС» 

- Первомайського будинку дитячої та юнацької 

творчості Первомайської міської ради 

Харківської області,  хореографічна композиція 

«Море всередині мене» (керівник –                

Бєляєва Н.В.)   

Колектив сучасно-естрадного  танцю 

«ЕКСКЛЮЗИВ» 

- Роганського аграрного ліцею Роганської 

селищної ради Харківського району Харківської 

області, танцювальна композиція «Вічне 

полум’я пам’яті»  (керівник –  Колісник Н.В.) 
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Колектив сучасно-естрадного  танцю 

«ЕКСКЛЮЗИВ» 

- Роганського аграрного ліцею Роганської 

селищної ради Харківського району Харківської 

області, танцювальна композиція «Пам’яті 

Майкла Джексона»  (керівник –  Колісник Н.В.) 

Колектив «САМОЦВІТИ» - Чугуївського будинку дитячої та юнацької 

творчості Чугуївської міської ради Харківської 

області, танок «Малявка» (керівник –     

Чикачкова Ю.В.) 

ФРЕГІН Поліна  

 

 

 

 

Гурток «СПОРТИВНО-БАЛЬНА 

ХОРЕОГРАФІЯ», клуб «SKY 

HALL» 

 

 

- Комунального закладу «Богодухівський Центр 

дитячої та юнацької творчості» Богодухівської 

районної ради Харківської області, танок 

«Прагнення до мрії»  (керівник – Курко-

Дерябіна А.В.) 

 

- Близнюківського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Близнюківської районної державної 

адміністрації Харківської області, танок «Танго» 

(керівник – Аніскін О.О.) 

Танцювальний гурток «ФІЄСТА» - Комунального закладу «Валківський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості  

Валківської районної ради Харківської області», 

танок «Фієста» (керівник  – Ніколенко О.М.) 

 

Танцювальний колектив 

«ЕКСПРОМТ» 

 

 

Гурток сучасної хореографії 

спортивно танцювальний клуб 

«RAPID» 

 

- Красноградського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської районної 

ради Харківської області, танок «Леді –

формейшн» (керівник – Гладкова Т.С.) 

- Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», танок 

«ЕГО» (керівник – Авраменко О.В.) 

Народне хореографічне мистецтво  

Хореографічний колектив 

«ЮНІСТЬ» 

 

- Комунального закладу «Золочівський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області, танок «На 

крилах кохання» (керівник –                   

Лавріненко Л.В. ) 

Танцювальний гурток  

«MERRY DANCE» 

- Куп'янського центру дитячої та юнацької 

творчості Куп'янської міської ради Харківської 

області, танок «Время – деньги» (керівник –                   

Євсюкова Є.С.) 

Танцювальний гурток  

«MERRY DANCE» 

- Куп'янського центру дитячої та юнацької 

творчості Куп'янської міської ради Харківської 

області,  танок «Молдавський танок» (керівник–                   

Євсюкова Є.С.) 

Колектив сучасно-естрадного  танцю 

«ЕКСКЛЮЗИВ» 

- Роганського аграрного ліцею Роганської 

селищної ради Харківського району Харківської 

області, танцювальна композиція «Фламенко» 
(керівник –  Колісник Н.В.) 
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Номінація «Музичне мистецтво» 
 

ДУХОВИЙ ОРКЕСТР - Комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Бірківська 

дитяча музична школа» Зміївської районної 

ради Харківської області, духовий оркестр 

(керівник – Мирошник А.П.) 
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Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

від 23.11.2020 № 130 
 

 

Інформація 

про результати проведення обласного відбіркового туру Всеукраїнського 

відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України «Територія 

творчості» у дистанційному форматі 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019             

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

основними напрямами позашкільної освіти), листа Українського державного 

центру позашкільної освіти від 11.09.2020 р. № 09-05 про проведення 

Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України 

«Територія творчості», враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширення на території України 

коронавірусу COVID-19», від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», Комунальним закладом «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» у період з 01 по 15 листопада 2020 року 

проведено обласний відбірковий тур Всеукраїнського відкритого фестивалю 

закладів позашкільної освіти України «Територія творчості» у дистанційному 

форматі (далі – Фестиваль). 

Захід проводився 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.  

У Фестивалі взяли участь учні закладів загальної середньої освіти, 

вихованці закладів позашкільної освіти з 20 районів (міст), 8 об’єднаних 

територіальних громад Харківської області, а також 2-х районів міста Харкова. 

Усього на Конкурс представлено 95 творчих робіт. До складу журі були 

залучені: заступник директора з виховної роботи Тетяна Курукіна, завідувач 

організаційно-масового відділу Тетяна Чепурна, завідувач відділу сучасної 

хореографії - Олена Авраменко; художній керівник Палацу, керівник 

театральної студії «АЗарт» - Альбіна Богун; керівник вокальної студії «ОКей», 

заслужений артист України - Ян Костирко.   
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За результатами обласного відбіркового туру Фестивалю переможцями 

стали 41 учасник у 4-х номінаціях: театральне, вокальне, хореографічне, 

музичне мистецтво. 

За рішенням журі роботи переможців будуть надіслані на Всеукраїнський 

(фінальний) етап фестивалю до міста Києва. 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 


