
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

21.01.2021 Харків № 15  

 

Про результати проведення 

обласної виставки-конкурсу 

писанкарства «Різдвяна 

писанка» 
 

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

до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2020 рік, наказу директора Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»  

від 02.12.2020 № 140 «Про проведення обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Різдвяна писанка»», рішення журі обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Різдвяна писанка» (протокол від 19.01.2021), 
 

НАКАЗУЮ:  

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Різдвяна писанка» (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Різдвяна писанка», які в номінаціях посіли перші, другі та треті місця, 

дипломами Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів. 

3. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Різдвяна писанка» подяками Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» за високий рівень виконання творчих 

робіт, активну участь у виставці (додаток 2). 

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

довести до відома начальників місцевих органів управління у сфері освіти 

Харківської області інформацію про результати проведення виставки-конкурсу 

(додаток 3). 

5. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

Директор оригінал підписано               Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 
З наказом ознайомлені:  

________________ Тетяна Курукіна 

 



Додаток 1  

до наказу КЗ «ХОПДЮТ»  

від 21.01.2021 №  15  
 

Список переможців і призерів  
обласної виставки-конкурсу писанкарства «Різдвяна писанка»  

 

В номінації «Писанка», вікова категорія 7-10 років 
 

І місце -  Олександра  

СКРИПКА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Л. Коротенко); 
ІІ місце -  Катерина КІЦЕНКО -  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 
Нововодолазької селищної ради 
Харківської області (керівник – О.Коваль); 

ІІІ місце -  Вєста ЗАБІРКО  
 

-  вихованка Красноградського районного 
центру позашкільної освіти 
Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник - (керівник –

А. Іванова); 

 -  Кіра ТАЛАМБУЦА  
 

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

 В. Талашко); 

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

І місце -  Анастасія 
КЛИМЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу 
«Золочівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Золочівської 
селищної ради Харківської області 

(керівник – Л. Коротенко); 

 -  Анна ЦВІРКУН 

  

-  вихованка Нововодолазького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Нововодолазької селищної ради 
Харківської області (керівник – О.Коваль); 

ІІ місце -  Поліна 

ВОТІНЦЕВА  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Нововодолазької селищної ради 
Харківської області (керівник – О.Коваль); 

 

 

 



Продовження додатка 1 

 -  Ірина ДОВЖИЧ 

 

-  вихованка Комунального закладу 
«Золочівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Золочівської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – Л. Коротенко); 

 -  Анастасія 

МАЛЬЦЕВА  

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

Л. Волкова); 

 -  Валерія 

КОРОБУТОВА  

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

ІІІ місце -  Ірина ГРАДІК  
 

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

 В. Талашко); 

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

І місце -  Софія 

АНДРУЩЕНКО  

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

Л. Волкова); 

ІІ місце -  Софія 

ГОРІСЛАВЕЦЬ  

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

О. Брежко); 

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

ІІІ місце -  Дмитро 

ГОРДІЄНКО  

-  учень Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 5» Харківської 
обласної ради (керівник – Н. Кравченко); 

 -  Владислав 

ЛЕБЕДЕНКО  

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

обласної ради (керівник – В. Лупандіна); 

 -  Марина 

ОЛЄЙНІКОВА  

 

-  учениця Пристанційної загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Дворічанської 

районної ради Харківської області 

(керівник – О. Філімонова); 
 



         Продовження додатка 1 

 -  Катерина 

КУЗЬМЕНКО  

-  учениця Пристанційної загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Дворічанської 

районної ради Харківської області 

(керівник – О. Філімонова); 

В номінації «Мальованка», вікова категорія 7-10 років 

І місце -  Матвій ДЬОМІН  

 

-  учень Ізюмської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –  

Є. Терещенко); 

 -  Марина 

КАЛАШНИК  

 

-  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – А. Гужва);  

ІІ місце -  Олександра 

ТЕРЕЩЕНКО 

 

-  учениця Ізюмської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Ізюмської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Є. Терещенко); 

 -  Поліна  

АКСЬОНОВА  

 

-  вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради 

Харківської області (керівник -  

В. Макаренко); 

 -  Варвара 

ЗОЛОТАРЬОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник – Я. Вовк); 

 -  Ангеліна СКОРБАЧ  

 

-  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – М. Бабенко);  

ІІІ місце -  Каріна 

РІДКОКАША  

  

-  учениця Кручанської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Богодухівської 

районної ради Харківської області 

(керівник – І. Ковалівська); 

 -  Юліанна ТИХА  

 

-  учениця Ізюмської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 Ізюмської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Л. Бугай); 

 -  Марія НЕМЦЕВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості» Печенізької районної ради 

Харківської області (керівник –  

Д. Прохорчук); 



Продовження додатка 1 

 -  Валерія 

ЛОБОДОВА  

 

-  учениця Верхньосамарської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Близнюківської районної ради Харківської 

області (керівник – Т. Мороз); 

 -  Назар ПОМОГАЄВ  

 

-  учень Комунального закладу 

«Приколотнянський ліцей імені Героя 

Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського 

Великобурлуцької районної ради 

Харківської області» (керівник –  

О. Бершакова); 

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

І місце -  Єлизавета 

БОРОДАВКА  

 

-  вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Вовчанської районної 

ради Харківської області (керівник –  

О. Ферджулян); 

 -  Вікторія 

ОВЧАРЕНКО  

 

-  вихованка Красноградського районного 

центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області (керівник – 

О.  Бурлаєнко); 

І місце -  Валерія ПОТИКАН  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Богодухівської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Л. Синєпол); 

 -  Єлизавета 

ГОЛОВЧЕНКО  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Пересічанський ліцей» Дергачівської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Т. Шелест); 

 -  Єгор САМОЙЛОВ  

 

-  вихованець Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – М. Бабенко); 

ІІІ місце -  Богдан РУЧКА  

 

-  учень Гутянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Богодухівської районної 

ради Харківської області (керівник –  

Н. Близнюк); 

 -  Марія БОЯРСЬКА  

 

-  учениця Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської 

міської ради Харківської області (керівник 

– А. Плис); 

 

 



Продовження додатка 1 

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

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  Кирило СЕРГЄЄВ -  учень Уплатнівської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Близнюківської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Г. Головаш); 

ІІІ місце -  Тетяна ШЕЛУДЬКО -  учениця Ізюмської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Ю. Макаренко); 

В номінації «Дряпанка», вікова категорія 7 - 10 років 

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

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

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  переможців не визначено;  

ІІІ місце Анна БОБРОВА вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області (керівник – Г.Боброва)  

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

І місце -  переможців не визначено; 

 ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

 

В номінації «Монастирська та бісерна техніки», 

вікова категорія 7 - 10 років 

І місце -  Дар'я ЧОРНА -  вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської районної 

ради Харківської області (керівник -  

М. Склярова);  

 -  Поліна ШМУЛИЧ -  вихованка «Комунального закладу 

Зміївського центру дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області» (керівник -  

М. Слюсарова); 

ІІ місце -  Матвій ІВАНОВ  

 

-  вихованець Красноградського районного 

центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області (керівник –  

А. Іванова); 



Продовження додатка 1 

 -  Анна ГОЛОХА 

 

 

-  учениця Борівської ЗОШ І – ІІ ст. № 2 – 

філія ООЗ «Борівська ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 

Борівської районної ради Харківської 

області імені Героя Радянського Союзу  

В. С. Колісника» (керівник - А. Масич); 
 -  Алєся РУДЬКО 

 

-  учениця Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ст № 2  
Сахновщинської районної ради 
Харківської області (керівник – О. Білик); 

ІІІ місце -  Поліна ГУСЕВА 

  

-  вихованка Комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Вовчанської 
районної ради Харківської області 
(керівник – С. Чигринова); 

 -  Софія РЕЗНІКОВА 

 

-  вихованка Комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Вовчанської 
районної ради Харківської області 
(керівник – С. Чигринова); 

 -  Альона КОЛІСНИК 

  

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 
юнацької творчості Куп’янської міської 
ради Харківської області (керівник –  
Г. Савенкова); 

 

В номінації «Монастирська та бісерна техніки», 

вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Валерія НІЧАЄВА 

 

-  вихованка Центру позашкільної освіти 
Чкаловської селищної ради Чугуївського 
району Харківської області (керівник –  
Т. Грінько); 

ІІ місце -  Марія 
ЦИБУЛЬНИК  

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

ІІІ  -  Єлизавета 
ФРОЛОВА 

 

-  учениця Комунального закладу 
«Пісочинський ліцей Пісочинської 
селищної ради» Харківської області 
(керівник – Г. Назарова); 

 

 

 

 



Продовження додатка 1 

 В номінації «Монастирська та бісерна техніки», 

вікова категорія 15 - 18 років 

І місце -  Аліна РУДЕНКО 

 

-  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області (керівник – Т Лобойко); 

ІІІ місце -  Катерина ЯЩЕНКО 

 

-  учениця Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник –  

В. Лупандіна); 

В номінації «Різдвяна композиція», вікова категорія 7 - 10 років 

І місце -  Вікторія САВЕНКО 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Л. Коротенко); 
 -  Софія КОЛОМІЄЦЬ 

 

-  учениця Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області (керівник – З.Перерва) 
ІІ місце -  Марія 

КОВАЛЕНКО 

 

-  учениця Ізюмської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Ізюмської міської 

ради Харківської області (керівник –  

Є. Бабаївська); 
 -  Костянтин 

БЕЛОБАБКО  
 

-  учень Комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 9» Харківської 

обласної ради (керівник – І. Долженко); 
 -  Аліса  

КОВАЛЬ  
 

-  вихованка Красноградського районного 

центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області (керівник –  

І. Хінцинська); 
ІІІ місце -   Каріна ШАПОВАЛ 

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник –  

В. Коляда); 
 -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 
-  Комунальної установи «Вовчанський 

будинок дитячої та юнацької творчості 

Вовчанської районної ради Харківської 

області» (керівник – С. Чигринова);  
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 -  Таміла БОРОНІ  
  

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Валківської 

районної ради Харківської області 

(керівник – В. Карпенко); 
 -  Ірина РУБАН  

 

-  вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області (керівник – Т.Зайцева) 

номінації «Різдвяна композиція», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Христина 
ЛІХОЛЬОТ  

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

 -  Ірина ДОВЖИЧ  

 

-  вихованка Комунального закладу 
«Золочівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Золочівської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – Л. Коротенко); 

ІІ місце -  Олександра СЛЄТА  

  

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 
юнацької творчості Лозівської міської 
ради Харківської області (керівник –  
І. Тарасенко); 

 -  Олександра 

СМАРАКОВА 

  

-  вихованка Комунального закладу 
«Станція юних техніків № 1 Харківської 
міської ради» (керівник – Л. Манжелей); 

 -  Софія ПЕРЕЦЬ 

 

-   вихованка Комунального закладу 
«Валківський районний Будинок дитячої 
та юнацької творчості» Валківської 
районної ради Харківської області 
(керівник – М. Пасічник); 

 -  Вероніка 

МОСКАЛИК  

   

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

(керівник – В. Карпенко); 

 -  КОЛЕКТИВ 
ВИХОВАНЦІВ 

-  Комунального закладу «Зачепилівський 

будинок дитячої та юнацької творчості» 

Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району Харківської 

області (керівник – О. Кайгородцева); 
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ІІІ місце -  Мілана ТИЩЕНКО  

 

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

 -  Вадим КОБЗАР  

  

-  учень Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 2» Харківської 

обласної ради (керівник – О.Іщенко); 

 -  Даніїл 

КОВАЛЕНКО  

 

-  учень Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ст №2  
Сахновщинської районної ради 
Харківської області (керівник – 

В.Рибакова); 

 -  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ  

-  вихованець Коломацького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Коломацької селищної ради Харківської 
області (керівник – Н. Рибалка); 

 -  Олена  

ПРИТУЛЯК  

 

-  вихованка Комунального закладу 
«Валківський районний Будинок дитячої 
та юнацької творчості Валківської 
районної ради Харківської області» 
(керівник – В. Карпенко); 

 -  КОЛЕКТИВ 
ВИХОВАНЦІВ 

-  Комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 13» Харківської 

обласної ради (керівник – С. Ходячих)  

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

І місце -  Марк НІКУЛЬШИН  

 

-  учень Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 5» Харківської 
обласної ради (керівник – В. Лупандіна); 

ІІ місце -  Любомир МОРГУН  

 

-  вихованець Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості  
Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник –  
Ю. Шевченко); 

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

ІІІ місце -  Карина РАКША  -  учениця Комунального закладу 
«Федорівський ліцей Великобурлуцької 
районної ради Харківської області» 
(керівник – Н. Пушкар); 

 -  Катерина ПЛАХТІЙ  
  

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський районний БДЮТ» 

Валківської районної ради Харківської 

області (керівник – А. Щербак); 
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В номінації «Різдвяна вишивка», вікова категорія 7 - 10 років 

І місце -  Ксенія  

ПІЛЬГУЙ 
 

-  вихованка Куп’янського центру дитячої та 
юнацької творчості Куп’янської міської 
ради Харківської області (керівник –  
З. Сабіна); 

ІІ місце -  Іван  

ЗАДОРОЖНІЙ 

 

-   вихованець Первомайського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Первомайської міської ради Харківської 
області (керівник – Г. Пашко); 

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

І місце -  Аліна  

КУЗІНА  

 

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

 -  Анна   

МОЙСЕЄНКО  

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

 -  Міла ГОМОН  
 

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

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  Карина  

ІВАНОВА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 3» 

Харківської обласної ради (керівник –  

Л. Білоєдова); 

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

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  Катерина   

ЯЩЕНКО  

-  учениця Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 
Харківської обласної ради (керівник –  
В. Лупандіна); 

 

Директор                                                                              Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 



Додаток 2  

до наказу КЗ «ХОПДЮТ»  

від 21.01.2021 № 15  
 

Список учасників  
обласної виставки-конкурсу писанкарства «Різдвяна писанка», відзначених 
подяками Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» 

 

Марія  

КРАСНОЖОН  

вихованка Чугуївського будинку дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області; 

Борис 

 КРАСНОЖОН 

вихованець Чугуївського будинку дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області; 

Аліна  

БЕЗРОДНА 

учениця КЗ «Харківська спеціальна школа  

№ 5» Харківської обласної ради; 

Денис САДОВНИЧИЙ 

 

учень КЗ «Харківська спеціальна школа  

№ 5» Харківської обласної ради; 

Арина  

СУРГАЙ  

вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської ради 

Харківської області; 

Вероніка  

МОСКАЛИК  

вихованка КЗ «Валківський районний БДЮТ» 

Валківської районної ради Харківської області; 

Ігор  

ЧОРНИЙ  

вихованець Комунального закладу "Центр дитячої 

та юнацької творчості 1 Харківської міської ради"; 

Юлія  

СОЛОДОВНІК  

вихованка Борівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Борівської районної ради Харківської 

області; 

Дмитро  

ФЕДОРЕНКО  

учень Полковомикитівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради 

Харківської області; 

Поліна  

ЩЕРБАК  

учениця Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 Ізюмської міської ради Харківської 

області; 

Поліна ПРИЗІГЛЕЙ  

 

вихованка КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» ПЕЧЕНІЗЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ; 

Ангеліна  

ПОНОМАРЕНКО  

вихованка Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської ради 

Харківської області; 

Владислав  

ВАСИЛЬЧУК  

учень КЗ «Приколотнянський ліцей імені Героя 

Радянського Союзу К.Ф.Ольшанського 

Великобурлуцької районної ради; 
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Влада  

ВОРОТНІКОВА  

учениця Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 10 Ізюмської міської ради Харківської 

області; 

Діана  

ФІЛОНЕНКО  

вихованка Коломацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Коломацької селищної ради 

Харківської області; 

Михайло  

ДИКОВСЬКИЙ  

учень Комунального закладу «Харківська санаторна 

школа № 9» Харківської обласної ради; 

 КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

КЗ «Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Зачепилівської селищної ради 

Харківської області; 

Кіра  

КАЧУРІВСЬКА  

учениця Комунального закладу «Пісочинський 

ліцей Пісочинської селищної ради» Харківської 

області; 

Гліб  

СЕРГІЄНКО  

учень Слобожанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Харківської районної ради Харківської 

області; 

Сергій  

КОНДРАТЕНКО  

учень Слобожанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Харківської районної ради Харківської 

області; 

Діана  

УВАРОВА  

вихованка Люботинського міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Люботинської 

міської ради Харківської області; 

Поліна АШМЯКОВА  

 

вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 3 Харківської міської ради» 

Олена ІВАНОВА учениця Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради; 

Олександр КОВАЛЕНКО учень Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради; 

 Дар’я БУДЗІНСЬКА 

 

учениця Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 6» Харківської обласної ради; 

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

Центру позашкільної освіти Чкаловської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області; 

Анна  

БІЛОБРОВА  

учениця Садовської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Близнюківської районної ради Харківської 

області;  

Юлія ЖЕЛДАК 

 

вихованка Первомайського будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської ради 

Харківської області; 

Каміла  

НЕРОНОВА  

учениця Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 2» Харківської обласної ради. 
 

 

 

Директор                                                                              Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 



Додаток 3  

до наказу КЗ «ХОПДЮТ»  

від 21.01.2021 № 15  

 

Інформація  

про результати проведення 

обласної виставки-конкурсу писанкарства «Різдвяна писанка» 

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

дитячої та юнацької творчості», плану роботи Комунального закладу 

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

метою залучення дітей та учнівської молоді до духовної спадщини 

українського народу, відродження писанкарства на Харківщині,  

з 19 грудня 2020 р. по 09 січня 2021 року в дистанційній формі відбулася 

обласна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка».  

 У виставці-конкурсі взяли активну участь 172 учня закладів загальної 

середньої та вихованця закладів позашкільної освіти Харківської області із 20 

районів, 9 ОТГ, 6 міст обласного підпорядкування, 7 районів міста Харкова, а 

також 7 закладів обласного підпорядкування. Усього до оргкомітету обласної 

виставки-конкурсу писанкарства «Різдвяна писанка» надійшло 146 робіт на 

різдвяну тематику.  

За результатами виставки-конкурсу переможцями стали  

87 учасників, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти 

становить 29 осіб; кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 58 

особи. 

До складу журі були залучені доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 

кандидат педагогічних наук, член Національної спілки народних майстрів 

України Л.В. Лісунова, член Національної спілки народних майстрів України, 

майстер писанкарства І.В. Моїсеєва, лаборант науково-технічного відділу  

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», майстер 

писанкарства Ольга Волкова. 

 Під час оцінювання творчих робіт ураховано художній рівень виконання, 

самостійність у виконанні, відповідність народним традиціям, відображення 

місцевого колориту, композиційну досконалість, загальну охайність 

оформлення, зокрема, композицій, повноту реалізації на високому рівні 

творчого задуму.  

Журі відзначило високий рівень виконання робіт у техніці «писанка», 

використання у роботах різних способів нанесення малюнка: воскового 

розпису, техніки відбілювання та видряпування. Зокрема роботи конкурсантів з 

Золочівського, Нововодолазького, Дергачівського, Валківського, 

Красноградського, Куп’янського, Зачепилівського, Сахновщинського, 

Харківського районів, міст Чугуєва, Лозової, Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради», 



Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради виконані на загальному високому рівні.  

Водночас журі зауважило, що в техніці «дряпанка» на конкурс надійшла 

тільки одна робота, що унеможливило визначення переможців у двох з трьох 

вікових категорій.  

Члени журі звернули увагу на загальне зниження художнього рівню робіт в 

номінаціях «мальованка», «монастирська та бісерна техніки». Також у деяких 

роботах увагу журі привернула невідповідність посереднього рівня виконання 

загальної композиції більш високому рівню виконання мальованок, писанок, 

бісерних та інших декоративних яєць, що їх створюють. 

В номінації «різдвяна вишивка» журі звертає увагу на необхідність 

надавати на конкурс тільки оригінальні роботи, у тому числі з традиційними 

українськими орнаментами, а не вишивки, створені за готовими шаблонами. 

Організаційний комітет конкурсу звернув увагу на те, що зросли випадки 

невідповідності техніки виконання робіт номінаціям конкурсу, на які ці роботи 

подані, що свідчить про необізнаність або про неуважність осіб, відповідальних 

за реєстрацію конкурсних робіт. 
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