
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

18.12.2020 Харків № 150   

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український 

сувенір» 
 

Відповідно до 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, плану роботи Комунального закладу 

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

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 24.11.2020 № 248 «Щодо проведення Всеукраїнської виставки-

конкурсу «Український сувенір», лист Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» від 27.11.2020 № 323 «Щодо 

проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки – конкурсу «Український 

сувенір», ураховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу 

COVID-19», від  22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», із  07 по 11 грудня 2020 року проведено в онлайн 

форматі обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» (далі – Виставка-конкурс «Український сувенір»). 

Захід проводився з метою виховання національного світогляду учнівської 

молоді через залучення її до пізнання джерел та процесу творення українського 

народного мистецтва, сприяння налагодженню духовного контакту дитини і 

батьків у процесі спільної творчості на традиційному ґрунті; стимулювання 

розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні робіт із 

використанням традиційних матеріалів і технік. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців Виставки-конкурсу «Український сувенір» 

(додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців Виставки-конкурсу «Український сувенір» 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 
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3. ВИЗНАЧИТИ учасників Виставки-конкурсу «Український сувенір», які 

брали активну участь і показали достатній рівень виконання робіт (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників Виставки-конкурсу «Український сувенір» 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» за активну участь. 

5. Довести інформацію про результати Виставки-конкурсу «Український 

сувенір» до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Харківської області (додаток 3). 

6. КОНТРОЛЬ за виконанням 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 директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 18.12.2020 № 150 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» 
 
 

ШКУРКО Олександр,  
11 років 

-  вихованець Шевченківського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Шевченківської районної ради 
Харківської області (керівник – 

ШКУРКО Н.М.) 
АНОДЖЕМЕРІ Меріті,  
9 років 

-  вихованка студії «Акварелька» 
Пісочинської початкової школи «Надія» 
Пісочинської селищної ради Харківської 
області (керівник – КУРИЛО Н.В.) 

МАТЕОСЯН Анастасія,  
11 років 

-  вихованка гуртка «Декоративно-
ужиткове мистецтво» Комунального 
закладу «Зміївський центр дитячої та 
юнацької творчості Зміївської районної 
ради Харківської області» 
 (керівник – КОНОНЕНКО О.Ю.) 

СЛИНЬКО Анна, 11 років -  вихованка гуртка «Виготовлення 
сувенірів»  
 Комунального закладу «Золочівський 
будинок дитячої та юнацької творчості» 
Золочівської селищної ради Харківської 
області  (керівник – КРИВЧАЧ В.В.) 

СКИБА Юлія, 15 років -  вихованка гуртка «Художня вишивка» 
Комунального закладу  «Золочівський 
будинок дитячої та юнацької творчості» 
Золочівської селищної ради Харківської 
області  (керівник – КОВТУН Л.Г.) 

ЧАЙКОВА Валерія, 14 років -  вихованка гуртка «Різьблення по дереву» 
Комунального закладу «Золочівський 
будинок дитячої та юнацької творчості» 
Золочівської селищної ради Харківської 
області  (керівник – ЛАВРІНЕНКО І.В.) 

КРАВЧЕНКО Дарина,  
10 років 

-  вихованка гуртка «Виготовлення 
сувенірів» Комунального закладу 
«Золочівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Золочівської 
селищної ради Харківської області  
(керівник – КРИВЧАЧ В.В.) 
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КУБИШКІНА Євгенія,  
13 років 

-  вихованка гуртка «Моделювання та 
конструювання одягу» Красноградського 
районного центру дитячої та юнацької 
творчості Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник – 
ХОМОВИЧ Н.В.)  

КУЧЕРУК Варвара,  
9 років 

-  вихованка гуртка «Виготовлення 
сувенірів» Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник – 
МАКАРЕНКО В.В.) 

ЛОБОЙКО Дар’я -  вихованка гуртка «Чарівна вовна» 
Комунального закладу «Черкасько-
Лозівський сільський будинок культури» 
Малоданилівської селищної ради 
Дергачівського району Харківської 
області (керівник – ТРІСКАЧ О.Я.) 

ГОНЧАРОВА Мілана,  
8 років 

-  вихованка гуртка «Чарівна вовна» 
Комунального закладу «Черкасько-
Лозівський сільський будинок культури» 
Малоданилівської селищної ради 
Дергачівського району Харківської 
області (керівник – ТРІСКАЧ О.Я.) 

СНОПКОВ Данило, 13 років -  вихованець гуртка «Початкове технічне 
моделювання» Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти «Вектор» 
Харківської міської ради» (керівник – 
ЛОГІНОВ М.М.) 

БАБІЙ Кароліна, 13 років -  вихованка гуртка «Чарівна глина» 
Комунального закладу «Станція юних 
техніків №1 Харківської міської ради» 
(керівник – ТКАЧЕНКО І.Ю.) 

СОКІЛ Катерина, 14 років -  вихованка гуртка «Технічний дизайн» 
Комунальний заклад «Станція юних 
техніків №1 Харківської міської ради» 
(керівник – СМИРНОВА О.А.) 

ШАТОХІНА Аліса, 13 років -  вихованка гуртка «Студія образотворчого 
мистецтва» Комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Вовчанської 
районної ради Харківської області 
(керівник – ФЕРДЖУЛЯН О.П.) 
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КОМІСАРОВА Ірина, 12 
років 

-  вихованка гуртка «Декоративно-
ужиткове мистецтво» Комунальної 
установи «Вовчанський будинок дитячої 
та юнацької творчості» Вовчанської 
районної ради Харківської області 
(керівник – ЧИГРИНОВА С.Є.) 

КОВТУН Єгор, 13 років -  вихованець Красноградського районного 
центру позашкільної освіти 
Красноградської районної ради 
Харківської області (керівник –  
БУЛАТЕНКО О.Ю.) 

ВОЙТЕНКО Каміла, 11 років -  вихованка зразкового гуртка 
образотворчого мистецтва «Студія 
Відродження» районного центру дитячої 
та юнацької творчості Харківської 
районної ради Харківської області 
(керівник – УДОВИЧЕНКО Н.Л.) 

ОСАДЧА  Тетяна, 13 років -  вихованка гуртка «Виготовлення 
іграшок-сувенірів» Барвінківського 
Будинку творчості дітей та юнацтва 
Барвінківської районної ради Харківської 
області (керівник – БОРЩОВА Г.І.) 

ГОРДІЙЧУК Катерина,  
13 років 

-  вихованка гуртка «Бісероплетіння» 
Барвінківського Будинку творчості дітей 
та юнацтва Барвінківської районної ради 
Харківської області (керівник – ШПАК 
О.А.) 

СОРОКІН Тимур, 11 років -  вихованець гуртка «Валяна казка» 
Дергачівського Будинку дитячої та 
юнацької творчості Дергачівської 
районної ради Харківської області 
(керівник –  ТРИСКАЧ О.Я.) 

РАЖИК Павло, 15 років -  вихованець гуртка «Юний майстер» 
Дергачівського Будинку дитячої та 
юнацької творчості Дергачівської 
районної ради Харківської області  на 
базі Комунального закладу 
«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 
районної ради Харківської області 
(керівник –  БАБЕНКО М.М.) 

ГАВРИЛЯКА Анастасія,  
13 років 

-  учениця 7-б класу Комунального закладу 
«Пересічанський ліцей» Дергачівської 
районної ради Харківської області 
(керівник –  ТВЕРДОХЛІБ О.В.) 
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МАЛАХОВА Маргарита,  
10 років  

-  вихованка гуртка «Намистинка» 
Первомайського будинку дитячої та 
юнацької творчості Первомайської 
міської ради Харківської області 
(керівник –  МАЛАХОВА О.Ю.) 

ШПОРТКО Анфіса, 9 років -  вихованка гуртка «М’яка іграшка» 
Первомайського будинку дитячої та 
юнацької творчості Первомайської 
міської ради Харківської області 
(керівник – БАЦМАН О.В.) 

ТОВСТИХ  Дар’я, 11 років  -  вихованка гуртка «Вишивка» 
Первомайського будинку дитячої та 
юнацької творчості Первомайської 
міської ради Харківської області 
(керівник – ПАШКО Г.І.) 

КВЕСЕЛАВА  Єгор, 14 років -  вихованець гуртка «Художня кераміка» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник – РУС Я.Г.) 

САЄНКО Уляна, 13 років  -  вихованка гуртка «Бісероплетіння» 
Центру позашкільної освіти Чкаловської 
селищної ради Чугуївського району 
Харківської області (керівник – 
МИХАЙЛОВА Л.М.) 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 18.12.2020  № 150 
 

Список активних учасників обласного етапу  
Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. ГОРБАЧ Ксенія Комунальний заклад «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 2 Харківської 

міської ради» 

ПОДРЕЗОВА 

О.С. 

2. ГОНЧАРЕНКО 

Лілія 

Комунальний заклад «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 2 Харківської 

міської ради» 

 

3. СМОЛЯНОВА 

Марія 

Лозівський будинок дитячої та юнацької 

творчості Лозівської міської ради 

Харківської області 

ТАРАСЕНКО 

І.Ю. 

4. ФІЛІЛЄЄВА 

Ірина 

Лозівський будинок дитячої та юнацької 

творчості Лозівської міської ради 

Харківської області 

ГАНГУР Л.Л. 

5. ХУХРЯНСЬКА 

Анна 

Різуненківський ліцей Коломацької 

селищної ради Харківської області 

НЕФІДОВА 

Л.М. 

6. ДОБРОДУМ 

Вікторія 

Лозівська станція юних натуралістів 

Лозівської міської ради Харківської 

області 

ГАНЖА І.Г. 

7. Гурток 

бісероплетіння 

«Бусинки» 

Дергачівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської 

районної ради 

Харківської області 

ШАПОВАЛО

ВА О.С. 

8. СЕДАК 

Василиса  

Районний центр дитячої та юнацької 

творчості Харківської районної ради 

Харківської області 

БЛІНОВА 

Г.О. 

9. ГОЛОВКО 

Богдан 

Красноградський районний центр 

позашкільної освіти Красноградської 

районної ради Харківської області 

ІВАНОВА 

А.Д. 

10. ІЛЬЧЕНКО 

Максим 

Комунальний заклад «Валківський 

районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості Валківської районної ради 

Харківської  області» 

МАХОВИЦЬ- 

КА Л.С. 

11. ФЕРЕНЧУК 

В'ячеслав 

Комунальний заклад  «Станція юних 

техніків»№ 1 Харківської міської ради» 

ПОЛІЩУК 

Н.О. 
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12. ГЕРАСІМОВ 

Олександр 

Комунальний заклад «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» 

Харківської міської ради» 

ЛОГІНОВ 

М.М. 

13. ГОНЧАРОВ 

Михайло 

Комунальний заклад «Черкасько-
Лозівський сільський будинок культури» 
Малоданилівської селищної ради 
Дергачівського району Харківської 
області 

ТРІСКАЧ О.Я. 

14. СТАРУСЬОВА 

Тетяна 

Комунальний заклад «Центр позашкільної 
освіти» Малинівської селищної ради 
Чугуївського району Харківської області 

КИСІЛЬ О.В. 

15. КОРОБКА Ірина  Красноградський районний центр дитячої 
та юнацької творчості Красноградської 
районної ради Харківської області 

БІЛЕНКО 

Л.М. 

16. ЗІНЧЕНКО 

Марія 

Комунальний заклад «Наталинський ліцей 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської 
області» 

ВЕКЛИЧ 

Ю.П. 

17. КОГУТ Євгенія Дворічанський ліцей Дворічанської 
районної ради Харківської області 

 

18. СУБОТІНА 

Діана 

Дворічанський Центр дитячої та юнацької 
творчості Дворічанської районної ради 
Харківської області 

УСАЧОВА 

Н.М. 

19. МІНКА 

Алевтина 

Комунальний заклад  «Золочівський 
будинок дитячої та юнацької творчості» 
Золочівської селищної ради Харківської 
області 

ЛАВРІНЕН 

КО І.В. 

20. ВАЛЄЄВ 

Дмитро 

 Комунальний заклад «Харківська 
спеціальна школа № 5 Харківської 
обласної ради» 

НІКІТЮК 

Н.О. 

21. ВОТІНЦЕВА 

Поліна 

Нововодолазький будинок дитячої та 
юнацької творчості Нововодолазької 
селищної ради Харківської області 

КОВАЛЬ О.В. 

22. КРІЧФАЛОВШ

ИЙ Олександр 

Нововодолазький будинок дитячої та 
юнацької творчості Нововодолазької 
селищної ради Харківської області 

МИШАК 

С.М. 

23. ГАТІЛОВА 

Вероніка 

Комунальний заклад «Пісочинська 
початкова школа «Надія» Пісочинської 
селищної ради Харківської області 

КОНОНЕНК

О О.Ю. 

24. ЖУРАВЛЬОВА 

Єлизавета 

Комунальний заклад «Центр дитячої та 
юнацької творчості № 4 Харківської 
міської ради» 

ПОЛИВАНОВ

А О.І. 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 18.12 .2020 № 150 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» 

 

Відповідно до 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, плану роботи Комунального закладу 

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

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 24.11.2020 № 248 «Щодо проведення Всеукраїнської виставки-

конкурсу «Український сувенір», лист Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» від 27.11.2020 № 323 «Щодо 

проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки – конкурсу «Український 

сувенір», ураховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу 

COVID-19», від  22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», із  07 по 11 грудня 2020 року проведено в онлайн 

форматі обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір» (далі – Виставка-конкурс «Український сувенір»). 

Захід проводився з метою виховання національного світогляду учнівської 

молоді через залучення її до пізнання джерел та процесу творення українського 

народного мистецтва, сприяння налагодженню духовного контакту дитини і 

батьків у процесі спільної творчості на традиційному ґрунті; стимулювання 

розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні робіт із 

використанням традиційних матеріалів і технік. 

В обласному етапі Виставки-конкурсу «Український сувенір» взяли 

участь вихованці закладів позашкільної освіти, учні закладів загальної 

середньої освіти та закладів освіти обласного підпорядкування із 26 районів 

(міст) області, а також 11 об’єднаних територіальних громад. 

Для участі в обласному (заочному) етапі конкурсу приймалися роботи, 

виконані з глини, дерева, лози, соломи, трави, тканини, паперу, солоного тіста, 

що відповідали поняттю «Сувенір» і представляли собою зразки традиційних і 

копії стародавніх іграшок, дизайнерські вироби, сучасні саморобні іграшки та 

предмети вжитку, де органічно поєднувалися національні художні традиції, 

сучасні тенденції формотворення. Усього було представлено 185 робіт. 

Журі відзначило високий рівень виконання авторських робіт 

вихованцями Барвінківського Будинку творчості дітей та юнацтва 
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Барвінківської районної ради Харківської області, Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області, 

Комунального закладу «Пересічанський ліцей» Дергачівської районної ради 

Харківської області, Шевченківського будинку дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської районної ради Харківської області, студії «Акварелька» 

Пісочинської початкової школи «Надія» Пісочинської селищної ради 

Харківської області, Комунального закладу «Зміївський центр дитячої та 

юнацької творчості Зміївської районної ради Харківської області», 

Комунального закладу  «Золочівський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Золочівської селищної ради Харківської області, Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Красноградської районної ради 

Харківської області, Красноградського районного центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради Харківської області, Комунального закладу 

«Черкасько-Лозівський сільський будинок культури» Малоданилівської 

селищної ради Дергачівського району Харківської області, Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Вектор» Харківської міської ради», 

Комунального закладу «Станція юних техніків №1 Харківської міської ради», 

Комунальної установи «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вовчанської районної ради Харківської області, зразкового гуртка 

образотворчого мистецтва «Студія Відродження» районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради Харківської області, 

Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області, Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості», Центру позашкільної освіти Чкаловської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області. 
 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


