
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

07.04.2021 Харків № 47  

 

Про підсумки проведення 

X обласного відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Жовтий звук» 

 

Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік з 23 по 25 березня 

2021 року відбувся X обласний відкритий фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «Жовтий звук» (далі – Фестиваль), в якому взяли участь  дев’ять 

творчих колективів закладів освіти міста Харкова та області, що представили  

19 театральних проєктів, з них 16 – в номінації «Аудіовізуальні проєкти»,  

3 – в номінації «Драматичні театри». В демонстраційній програмі Фестивалю  

взяли участь 13 театральних проєктів.  

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки організаційного 

комітету, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. НАГОРОДИТИ в номінації «Аудіовізуальний проєкт» дипломами 

«Лауреат фестивалю «Жовтий звук» (Аудіовізуальні проєкти)» (додаток 1). 

 

2.  НАГОРОДИТИ в номінації «Драматичний театр» дипломами «Учасник 

фестивалю «Жовтий звук» (Драматичні театри)» (додаток 2). 

 

3. ВІДЗНАЧИТИ подякою за участь у Фестивалі усіх інших учасників 

(додаток 3). 

 

4. Довести інформацію про результати проведення X обласного відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької творчості «Жовтий звук» до відома керівників 

творчих колективів закладів позашкільної освіти, мистецьких шкіл міста 

Харкова та області (додаток 4). 

 

5. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

З наказом ознайомлені:  Лопатіна І.В. 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 07.04.2021 № 47 

 
Список  нагороджених  

дипломами  «Лауреат фестивалю «Жовтий звук» (Аудіовізуальні проєкти)»  
X обласного відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості  

«Жовтий звук» 
 

Учасник Заклад освіти Назва проєкту 

Тіньовий театр «Соняшник» 
(керівник – КУЗНЕЦОВА О.С.) 

Дергачівський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської 
міської ради Харківської 
області 

«Хмаринки» 

Тіньовий театр «Соняшник» 
(керівник – КУЗНЕЦОВА О.С.) 

Дергачівський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської 
міської ради Харківської 
області 

«Тіньові загадки 
“Сонце”» 

Нарожна Вікторія, Мальковська 

Євгенія, Сальникова Анастасія, 

тіньовий театр «Соняшник» 

(керівник – КУЗНЕЦОВА О.С.) 

Дергачівський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської 
міської ради Харківської 
області 

«Баллада о 
королевском 
бутерброде» 

Кієнко Матвій, тіньовий театр 

«Соняшник»  

(керівник – КУЗНЕЦОВА О.С.) 

Дергачівський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської 
міської ради Харківської 
області 

«Шишкоїд» 

Джафарова Гюнай та Курило 

Діана, тіньовий театр 

«Соняшник» (керівник – 

КУЗНЕЦОВА О.С.) 

Дергачівський Будинок 

дитячої та юнацької 

творчості Дергачівської 

міської ради Харківської 

області 

«Дожденок» 

Трутнєв Денис, гурток пісочної 

анімації (керівник –  

ЮДІНА Д.І.) 

Комунальний заклад 

«Центр дитячої та 

юнацької творчості»  

Роганської селищної ради 

Харківського району 

Харківської області 

«Предноворічний 
вечір» 
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Власов Тихон, гурток пісочної 

анімації  

(керівник – ЮДІНА Д.І.) 

Комунальний заклад 

«Центр дитячої та 

юнацької творчості»  

Роганської селищної ради 

Харківського району 

Харківської області 

«Предноворічний 
вечір» 

Маренич Єлизавета, гурток 

пісочної анімації  

(керівник – ЮДІНА Д.І.) 

Комунальний заклад 

«Центр дитячої та 

юнацької творчості»  

Роганської селищної ради 

Харківського району 

Харківської області 

«Подарунок 
весни» 

Гузевата Марія, Штефан 

Валерія, Карпець Альона, 

гурток «Send touch» 

(керівник – ЗВОЛЕЙКО К.В.) 

Комунальний заклад 

«Центр дитячої та 

юнацької творчості» 

Роганської селищної ради 

Харківського району 

Харківської області 

Номер пісочної 
анімації «Весна» 

Ляльковий театр 

(керівник – ВАВІЛКІНА Л.В.) 

Комунальний заклад 

«ЦДЮТ №3 Харківської 

міської ради» 

Номери «Фокус» 
та «Сніговіки» 

Зразковий художній колектив 

театр музичного 

світложивопису (керівники – 

ГУК О.Б., 

КРЮКОВСЬКА Н.В.) 

Комунальний заклад 

«Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

Аудіовізуальний 
проєкт «Читаємо 
вірші» 

Зразковий театр «Азарт» 

(керівник – БОГУН А.Ю.) 

Комунальний заклад 

«Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

Вистава «Чорне 
дзеркало» 

 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 07.04.2021 № 47 
 

Список  
нагороджених дипломами «Учасник фестивалю «Жовтий звук» (Драматичні 
театри)» X обласного відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості 

«Жовтий звук»  

Учасник Заклад освіти Назва проєкту 

Дитячий музичний театр  
«Сюрприз»  
(керівник – РОМАНЦЕВА М.О.) 

Комунальний 
початковий 
спеціалізований 
мистецький навчальний 
заклад «Школа 
сучасних театрально-
сценічних напрямів»,  
м. Харків 

Музична вистава 
«Жили-были 
Ёжики» 

4 клас ШСТСН 

(керівник – КОРНІЄНКО Л.Г.) 

Комунальний 
початковий 
спеціалізований 
мистецький навчальний 
заклад «Школа 
сучасних театрально-
сценічних напрямів»,  
м. Харків 

Вистава  
«Шишлі-мишлі» 

Гурток театрального мистецтва 
«Чударики» (керівник – 
ДОВГОПОЛОВА С.Ф.) 

Комунальний заклад 
«Центр дитячої та 
юнацької творчості № 2 
Харківської міської 
ради» Харківської 
області 

Концертний 
ляльковий номер 
«Весела родина» 

 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3 

до наказу директора  

КЗ «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 07.04.2021 № 47 
 

Список учасників, відзначених подякою X обласного відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької творчості «Жовтий звук» 

 

Учасник Навчальний заклад Назва проєкту 

Фесенко Тімофій, Поспелова 
Євдокія, тіньовий театр  
«Соняшник»  
(керівник – КУЗНЕЦОВА О.С.) 

Дергачівський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської 
міської ради Харківської 
області 

«Курча та 

каченя» 

Курганов Іван, Остроущенко 
Артем, тіньовий театр  
«Соняшник» 

(керівник – КУЗНЕЦОВА О.С.) 

Дергачівський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської 
міської ради Харківської 
області 

«Ліхтар 

Джека» 

Намазова Маліка,  Поспелова 
Євдокія, тіньовий театр  
«Соняшник»  
(керівник – КУЗНЕЦОВА О.С.) 

Дергачівський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської 
міської ради Харківської 
області 

«Придбання 

ялинки» 

Намазова Агіла,  Поспелова 
Євдокія, тіньовий театр  
«Соняшник»  
(керівник – КУЗНЕЦОВА О.С.) 

Дергачівський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської 
міської ради Харківської 
області 

«Как мышь 

служила 

портнихой у 

кота» 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 4  

до наказу директора  

КЗ «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 07.04.2021 № 47 
 

Інформація про результати проведення 

X обласного відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості  

«Жовтий звук» 

 

Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з 23 по 25 березня 

2021 року відбувся X обласний відкритий фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «Жовтий звук» (далі – Фестиваль) у дистанційній формі. Під час 

проведення відеоматеріали учасників транслювалися на офіційній сторінці 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua та сторінці Фестивалю 

www.facebook.com/yellowsound.UA. 

Фестиваль проводився з метою розвитку та підтримки сучасних 

напрямків дитячої та юнацької сценічно-візуальної творчості в Україні, надання 

можливості творчого спілкування, розгляду тенденцій розвитку дитячої та 

молодіжної творчості за матеріалами Фестивалю. Для участі у Фестивалі 

приймалися відеоматеріали за номінаціями «Аудіовізуальні проекти» та 

«Драматичні театри». 

У Фестивалі взяли участь 9 творчих колективів із 6 закладів освіти 

Харківщини. На розгляд організаційного комітету представлено 19 творчих 

робіт, з них у номінації «Аудіовізуальні проєкти» представлені проєкти 

перекладної анімації, анімації в ультрафіолетовому світлі, пісочної анімації, 

світложивописного аудіовізуального перформансу, мініатюри театру тіней, 

музично-драматична вистава із використанням відеопроєкційного оформлення 

сцени, у номінації «Драматичні театри» представлені драматичні, музично-

драматичні вистави та музичний концертний номер з використанням ростових 

ляльок. 

За підсумками роботи організаційного комітету до попереднього 

перегляду до демонстраційної програми відібрано 10 робіт у номінації 

«Аудіовізуальні проєкти» та 3 роботи у номінації «Драматичні театри».  Творчу 

роботу «Предноворічний вечір» (у виконанні Власова Тихона) та номер 

«Дождьонок» (у виконанні Джафарової Гюнай та Курило Діани) було вирішено 

відзначити дипломом у номінації «Аудіовізуальні проєкти», але не включати до 

онлайн-показу в складі демонстраційної програми. 

https://www.facebook.com/yellowsound.UA
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Оргкомітет відзначив наступні досягнення в роботі учасників фестивалю: 

 художність та високий рівень виконання авторських робіт вихованцями 

тіньового театру «Соняшник» Дергачівського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Дергачівської міської ради Харківської області та гуртків пісочної 

анімації Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Роганської селищної ради Харківського району; оригінальність (нестандартний 

підхід і виконання) художніх номерів театру ляльок Комунального закладу 

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

зразкового художнього колективу театру музичного світложивопису 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»; акторську майстерність учнів 4 класу Комунального початкового 

спеціалізованого містецького навчального закладу «Школа сучасних 

театрально-сценічних напрямів», а також музичне та технічне супроводження 

вистави «Шишлі-мишлі»; культуру сцени, артистизм вихованців театру 

«Сюрприз» Комунального початкового спеціалізованого містецького 

навчального закладу «Школа сучасних театрально-сценічних напрямів» та 

вихованців гуртка театрального мистецтва «Чударики» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської міської ради»; 

режисерське рішення вистави «Чорне дзеркало» зразкового художнього 

колективу театру «Азарт» Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 


