
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

11.05.2021 Харків № 68 

 

Про результати проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 24.11.2020 № 1452, листа Українського державного центру 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України  від 16.03.2021р. № 03-

11 «Про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу», плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2021 рік, наказу Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» від 07.04.2021 № 49 «Про проведення 

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», враховуючи 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 метою сприяння реалізації творчих 

задумів, залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного у 

навколишньому середовищі і у своєму житті, пробудження у дітей та молоді 

поваги до національної культурної спадщини, у період  із 12 квітня по 05 

травня 2021 року було проведено обласний етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби 

свій край» (далі - Виставка-конкурс)  у дистанційній формі на офіційному сайті 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» в розділі «Онлайн-виставка»: https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/   

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

НАКАЗУЮ: 

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

 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/


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. Інформацію про результати проведення Виставки-конкурсу довести до 

відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

Харківської області (додаток 2). 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА   

 

 
З наказом ознайомлені:  Курукіна Т.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Додаток 1  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від 11.05.2021 № 68 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 
 

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

І місце -  Олеся 

СТЕФАНЮК  
 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради (керівник – 

Сторожук Віра Миколаївна); 
 -  Ярослава 

БОРИСОВА  
 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 
дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 
Харківської міської ради (керівник – 

Сторожук Віра Миколаївна); 

ІІ місце -  Мілана 

ЦЕПКОВСЬКА  
 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради (керівник – 

Сторожук Віра Миколаївна); 

ІІІ місце -  Тимофій 

СВІНОРЕНКО  
 

-  вихованець Комунального закладу «Палац 
дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 
Харківської міської ради (керівник – 

Сторожук Віра Миколаївна); 

 -  Катя 

БОНДАРЕНКО  
 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради (керівник – 

Сторожук Віра Миколаївна); 

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

І місце -  Олександра 

БАЙЄР 
 

-  вихованка гуртка образотворчого 
мистецтва «Спектр» Комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької 
творчості № 2 Харківської міської ради» 
(керівник – Свіріна Ольга Євгеніївна); 



ІІ місце – переможців не визначено; 

ІІІ місце – переможців не визначено; 

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

І місце -  Владислава 
ШНАЙДЕР  

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 

 -  Надія 

БАБАНСЬКА  
 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради (керівник – 

Кононова Ольга Петрівна); 

  -  Аліна 
СОРОЧИНСЬКА 

-  вихованка Коломацького будинку  

дитячьої та юнацької творчості 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області 

(керівник – 

Рибалка Наталія Іванівна); 
ІІ місце -  Анастасія ЛОБУР  

 

-   вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради» (керівник – Александрова 

Ірина Василівна); 

 -  Богдан 

ГОЛОВКО  

 

-  вихованець Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Іванова Анастасія Дмитрівна); 

 -  Дарина 

ДОРОШЕНКО  

-  вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Харківської області 

(керівник – Склярова Марина 

Миколаївна); 

ІІІ місце -  Поліна 

КАПЛЕНКО  
 

-  вихованка Комунального закладу 

«Великобурлуцький центр дитячої та 

юнацької творчості Великобурлуцької 

селищної ради» Харківської області 

(керівник – Ляхова Людмила Іванівна); 
 -  Альона 

ЄФІМОВА  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Цяцька 

Ольга Миколаївна); 



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

І місце -  Марія 

АНТОНЮК  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради (керівник – 

Кононова Ольга Петрівна); 

 -  Кіра ЗЕРІНА  

 

-  вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Харківської області 

(керівник – Склярова Марина 

Миколаївна); 
 -  Софія БАРНА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 
ІІ місце  -  Анна 

ОЛЬХОВСЬКА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 
 -  Єва ХАРЧЕНКО 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради (керівник – 

Кононова Ольга Петрівна); 
ІІІ місце -  Аліна 

ОСТАПЧУК  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Ганущак Наталія Йосипівна); 
 -  Наталія 

МИРОНЕНКО 

 

-  учениця Зіньківщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Демьохіна Олена 

Геннадіївна); 

за розділом «В’язання спицями, гачком»,   

молодша вікова категорія - 6-11 років 

І місце  -  Марія 

КЛИМЕНКО  

 

-  учениця Новомажарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Шишацька Алла 

Валеріївна); 
 -  Мілана 

ПОГОРЄЛОВА  

 

-  вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник – Поддубна 

Юлія Володимирівна); 



ІІ місце -  Єлізавета 

НАГІБІНА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Березівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Пісочинської селищної ради» 

Харківської області (керівник – Блінова  

Ганна Олександрівна); 
ІІІ місце -  Владислава 

ШНАЙДЕР  
 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 

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

І місце -  Єлизавета 

МАЛЕЦЬ 

 

-  вихованка Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Пакриш Олена 

Миколаївна); 

 
 -  Вероніка 

МАСЛІЙ  

 

-  вихованка Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Пакриш Олена 

Миколаївна);  
ІІ місце -  Олександра 

СТЕШЕНКО  

 

-  вихованка Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області  

(керівник – Пакриш Олена Миколаївна); 
ІІІ місце -  Яна БІЛЕЦЬКА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 
 -  Світлана 

НЕДАШКІВСЬК

А  

-  учениця Куп'янської гімназії № 2 

Куп'янської міської ради Харківської 

області (керівник – Юдіна Тетяна 

Веніамінівна); 

за розділом «Вироби з природних матеріалів», 

 молодша вікова категорія – 6-11 років 

І місце 

 

 

 

 

-  Дмитро 

МАЙБУРОВ  
 

-  вихованець Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 



 -  Філіпп ШУТКА  

 

 

-  учень Комунального закладу «Гутянський 

ліцей» Богодухівського району 

Богодухівської міської ради Харківської 

області (керівник – Церковна Галина 

Юріївна); 
 -  Арсеній 

Д'ЯЧЕНКО 

 

-  учень Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Лєвикіна Ольга Михайлівна); 
ІІ місце -  Вероніка 

ВОЛОВНЕНКО  

 
 

-  вихованка Лозівської станції юних 

натуралістів Лозівської міської ради 

Харківської області (керівник – Ганжа 

Інна Григорівна); 
 -  Виолета ДЕЯК 

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Харківської області 

(керівник – Терьохіна Валентина 

Володимирівна); 
ІІІ місце  -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ  

-  Садовської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Близнюківського району 

Харківської області (керівник – 

Мірошниченко Тетяна Яківна); 
 -  Анастасія 

БОРОДІНА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Кочетоцька санаторна школа» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Юсупова Ольга Вадимівна);  
 -  Олександра 

ЧОБІТЬКО 

 

-  учениця Комунального закладу         

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Нікітюк Наталія Олександрівна); 
 -  Любава 

КОСТЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –  

Маліченко Олена Олексіївна); 
за розділом «Вироби з природних матеріалів», 

 старша вікова категорія – 12-18 років 

-  

І місце -  Анастасія 

МАТЕОСЯН  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Харківської області (керівник –  Курило 

Наталія Валеріївна); 
 -  Варя 

ДЛУЖИНСЬКА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Пузєєва 

Світлана Миколаївна);  



 -  Ангеліна БУРЯК 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

(керівник –  Затолокіна Тетяна 

Володимирівна); 
ІІ місце -  Аліна 

БОРИСЕНКО  

-  вихованка Лозівської станції юних 

натуралістів Лозівської міської ради 

Харківської області (керівник –

Шукалюкова Людмила Валентинівна); 
 -  Діана АВАД  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –  Пузєєва 

Світлана Миколаївна); 
ІІІ місце  -  Вероніка 

ВАКАРАШ  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –  Пузєєва 

Світлана Миколаївна); 
 -  Максим 

ПРОСОЛОВ 

 

-  учень Рідкодубської гімназії 

Дворічанської селищної ради Харківської 

області (керівник – Торчун Сергій 

Вікторович); 
 -  Єгор ЛУКАШОВ -  учень Рідкодубської гімназії 

Дворічанської селищної ради Харківської 

області (керівник – Торчун Сергій 

Вікторович); 
 -  Маргарита 

ЗАЇКА  
 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –  Пузєєва 

Світлана Миколаївна); 

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

І місце  -  Анастасія 

КОВАЛЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

(керівник – Курило Наталія Валеріївна); 
ІІ місце -  Марія 

ПОРТЯНЧИК  

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Харківської області 

(керівник – Терьохіна Валентина 

Володимирівна); 
ІІІ місце -  Анна ІВАНОВА  

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

міської ради Ізюмського району 

Харківської області (керівник – 



Хайнацька Людмила Петрівна); 

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

І місце  -  Олександр 

ГАЛУШКА  

 

-  вихованець Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник –Бугаєнко Тетяна 

Олексіївна); 
ІІ місце -  Анна 

ВОЖЖОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Скотаренко Наталія 

Миколаївна); 
 -  Анастасія 

ОНОПКО  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Харківської області (керівник –  

Воскобойник Ольга Володимирівна); 

 
ІІІ місце -  Євгенія 

ДРОБІЛКО  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(карівник – Скотаренко Наталія 

Миколаївна); 
 -  Лада 

КУЛІШОВА  

 

-  учениця Вільшанського ліцею 

Дворічанської селищної ради Харківської 

області (карівник – Усачова Наталія 

Миколаївна); 

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

 І місце – переможців не визначено; 

ІІ місце  – переможців не визначено; 
 

ІІІ місце  -  Дар'я 

КУРТОВА 

-  учениця Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області 

(керівник – 

Саєнко Людмила Володимирівна); 
за розділом «Вироби зі шкіри», молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце  -  Карина 

БИНЮКОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –  

Підкопаєва Ірина Сергіївна); 



ІІ місце – переможців не визначено; 

ІІІ місце  -  Олексій 

ВДОВИЦЯ  

 

-  учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області 

(керівник –Гарькавець Світлана 

Олександрівна); 

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

 

І місце – переможців не визначено;  

ІІ місце  -  Максим РУДЬ  

 

-  учень Красноградського ліцею № 2 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Костюченко 

Олександра Анатоліївна); 

 
ІІІ місце -  Ілля 

ЄВДОКИМОВ  
 

-  учень Рунівщинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Недосвітна Карина Олегівна); 

 
І місце -  Андрій 

КОЛІСНИК  

-  учень Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна  

Георгіївна); 
ІІ місце -  Анастасія 

ШЕВЧЕНКО  

-  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 
 -  Анна КОВАЛЬ  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 
 -  Олег ТЕРНОВИЙ  -  учень Рунівщинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Коломацька Тетяна 

Миколаївна); 
ІІІ місце -  Руслан 

ГОРДЕЦЬКИЙ  

 

-  учень Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 



 -  Олена 

УШИНКІНА  

 

-  учениця Красноградського ліцею № 3 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Коваленко Олена 

Вікторівна); 
 

за розділом «Гончарство та художня кераміка»,  

молодша вікова категорія – 6-11 років 

І місце  -  Анастасія 

СТЕПАНАЙТІС  

 

-  учениця Приватного   закладу Навчально-

виховний комплекс «Старт-школа» 

Харківської міської ради (керівник – 

Подрєзова Олена Степанівна); 
ІІ місце -  Анна КОРОБКА  

 

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Біленко Лариса 

Миколаївна); 
 -  Вероніка 

КАПУСНІК 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 1 Харківської 

міської ради» (керівник – Ткаченко Ірина 

Юріївна); 
ІІІ місце -  Аліна 

ПАВЛЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Подрєзова Олена Степанівна); 
 

за розділом «Гончарство та художня кераміка»,   

старша вікова категорія – 12-18 років 

І місце -  Аліна ПОЛУПАН  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківського району  

Харківської області» (керівник –

Удовиченко Наталія Леонідівна);   
 -  Ілля АДАМЧУК  -  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Подрєзова Олена Степанівна); 
ІІ місце -  Аліна 

МИНАЙЛО  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Подрєзова Олена Степанівна); 
 -  Поліна 

АДАМЧУК  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Подрєзова Олена Степанівна); 



ІІІ місце  -  Федір СТАДНИК  

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Лупандіна Вікторія Миколаївна); 

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

І місце  -  Марія ПУПЕНА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

(керівник –  Будіна Наталія Вікторівна); 
 -  Софія 

ЩЕГЛОВА 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник –  

Дмитренко Наталія Сергіївна); 
ІІ місце -  Тимофій 

ПОПЕРЕКА 

 

 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник –

Свіріна Ольга Євгеніївна); 

 -  Ірина 

ЛЕПЕТУХА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник –  

Свіріна Ольга Євгеніївна); 
ІІІ місце  -  Кіра 

КАЛИНИЧЕНКО  

 

-  вихованка Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області (керівник –  

Пономарьова Любов Олександрівна); 
 -  Вероніка 

ШАРОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради (керівник – 

Сторожук Віра Миколаївна); 
 -  Ангеліна 

РИБАЛКА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Свіріна Ольга Євгеніївна); 
за розділом «Графіка», старша вікова категорія −12-18 років 

І місце -  Ірма ПОЛЯКОВА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –  

Глєбова Катерина Андріївна); 
 -  Нікита МАЛЯР  

 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківського району  

Харківської області» (керівник –



Удовиченко Наталія Леонідівна);   

 -  Анастасія 

ШАРОЙКО  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник –

Гоголєва Олена Євгеніївна); 
ІІ місце -  Анастасія 

ПУГАЧ  

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Чернявська Вікторія Василівна); 
 -  Елізавета 

КУЦЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Сторожук Віра Миколаївна); 
 -  Анастасія 

ВИШНЯКОВА  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2» 

(керівник – Дмитренко Наталія Сергіївна); 
ІІІ місце 

 

 

-  Тетяна 

БРИНЦЕВА  

 
 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Плоскінная Олена Сергіївна); 

 

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

І місце  -  Олеся 

СТЕФАНЮК  

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Сторожук Віра Миколаївна); 
 -  Іван ОСЕДЦЯ 

 

-  вихованець Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Мишак 

Світлана Миколаївна); 
 -  Наталія УМРИШ  -  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Лісунова 

Людмила Володимирівна); 
ІІ місце  -  Катерина 

КАПІНУС  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Пісочинський центр дитячої  та юнацької 

творчості «Імпреза»» Пісочинської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Ячіна Наталія Олександрівна); 
ІІІ місце  -  Єлизавета 

ПОТАПОВА  

 

-  вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Бурлаєнко Олена Миколаївна); 



 -  Данило 

БИСТРОВ  

 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківського району  

Харківської області» (керівник – 

Удовиченко Наталія Леонідівна);   

 

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

І місце  -  Ксенія 

БІЛЕЦЬКА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Лісунова 

Людмила Володимирівна); 
 -  Варвара 

ГУДИМЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Лісунова 

Людмила Володимирівна); 

 -  Анастасія 

БЕЗУГЛА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Міхова 

Маргарита Сергіївна); 

 -  Анна ДРОБУШ  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат «Дивосвіт»» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна);  
ІІ місце -  Єва 

УСТИМЕНКО 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна);  
 -  Дарина МІСЮРА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна);  
 -  Христина 

ПРОТОПОПОВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Лісунова 

Людмила Володимирівна); 
 -  Марина 

ОСТРОВЕРХ  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 



 -  Поліна 

СКІДЧЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Лісунова 

Людмила Володимирівна); 

 
ІІІ місце -  Світлана ГУК  

 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат «Дивосвіт»» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 

 
 -  Дар'я ЦЯЦЬКА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Катеринівський ліцей» Лозівської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Ковальова Олена Миколаївна); 

 
 -  Анастасія 

ШЕВЧЕНКО  
 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 
 -  Анастасія 

РАШЕВСЬКА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківського району  

Харківської області» (керівник – 

Удовиченко Наталія Леонідівна);   

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

І місце -  Даніїл 

КОЛІСНИК  

 

-  вихованець Комунального закладу   

«Центр дитячої та юнацької творчості 

Південної міської Ради Харківського 

району Харківської області» (керівник –  

Удовиченко Наталія Леонідівна);   
 -  Поліна 

МІНЕНКОВА 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2» 

Харківської міської ради (керівник – 

Дмитренко Наталія Сергіївна); 
ІІ місце -  Владислава 

ПЧЕЛЬНІКОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківського району  

Харківської області» (керівник – 

Удовиченко Наталія Леонідівна);   
 -  Яна 

БОГДАШКІНА  

 

-  вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості Харківської 

області (керівник – Міняйло Анастасія 

Павлівна); 



 -  Владислав 

ОДИНЦОВ  

 

-  вихованець Комунального закладу   

«Центр дитячої та юнацької творчості 

Південної міської Ради Харківського 

району Харківської області» (керівник – 

Удовиченко Наталія Леонідівна);   
ІІІ місце  -  Діана ВЕРНІГОР 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради» (керівник –  Морозікова 

Олена Вікторівна); 
 -  Іван МІШНЄВ  

 

-  учень Комунального закладу 

«Вільхуватський ліцей Вільхуватської 

сільської ради» Харківської області 

(керівник – Рєпка Ельвира 

Олександрівна); 

 
 -  Ангеліна 

ЖЕЛНОВАЧ  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Глєбова Катерина Андріївна); 
 -  В'ячеслав 

КЛИМЕНКО  

 

-  вихованець Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Гужва Аліна 

Олександрівна);  

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

 

І місце -  Маргарита 

ЧЕРТКОВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Чаєнко 

Олена Дмитріївна); 
 -  Анастасія 

СЕНДЕЦЬКА  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Мишак 

Світлана Миколаївна);  
 -  Даніела БІСОВА  -  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Лісунова 

Людмила Володимирівна); 
 -  Альбіна 

ДЕГТЯРЕНКО  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Мишак 

Світлана Миколаївна); 



ІІ місце  -  Аліса КОЛІНЬКО  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

(керівник – Острікова Віра Віталіївна); 
 -  Аліса СТАДНИК  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2» 

Харківської міської ради (керівник – 

Гоголєва Олена Євгеніївна); 
 -  Ангеліна 

КОСТИНА 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2» 

Харківської міської ради (керівник – 

Гоголєва Олена Євгеніївна); 

 
ІІІ місце  -  Ксенія 

КОНОВАЛ  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник –  Санжаревська 

Наталія Валерівна); 
 -  Аміна 

НАЗАРОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської 

міської ради Харківської області (керівник 

–  Бугай Валентина Михайлівна); 
 -  Арсеній 

КОРОЛЮК  

 

-  вихованець Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник –  Гужва Аліна 

Олександрівна); 
 -  Еліна ПУТЯТІНА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Ветеринарний ліцей» Дергачівської 

міської ради Харківської області 

(керівники –  Ємельяненко Аліна 

Михайлівна, Маренкова Ольга 

Вікторівна);  

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

 

І місце  -  Ярослав 

ПОГОРІЛИЙ  

 

-  учень Красноградського ліцею № 2 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Костюченко 

Олександра Анатоліївна); 
 -  Вікторія 

КОЛЕСНІКОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

(керівник – Шевченко Яна Віталіївна); 



ІІ місце -  Ярослав 

ГОРОБЕЦЬ 

 

-  вихованець Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Сербіна Валентина 

Анатолііївна); 
ІІІ місце -  Анастасія 

ФЕЩЕНКО 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –  

Лєвикіна Ольга Михайлівна); 

 
 -  Валерія 

ФЕДОРЧУК  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Федорчук Таміла 

Миколаївна); 

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

І місце -  переможців не визначено; 
 

-  

ІІ місце -  Карина 

ІВАНОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 3» 

Харківської обласної ради (керівник –  

Білоєдова Любов Іванівна); 
 

ІІІ місце -  переможців не визначено; 
 

за розділом «Інші техніки виконання»,   

молодша вікова категорія −6-11 років 

 
 

І місце -  Юлія 

АГАФОНЕНКО  

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник  –  

Кукузенко Ксенія Володимирівна); 
 -  Вікторія 

ЩЕРБАТА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –

Данильченко Надія Юріївна); 
 -  Тимур СОРОКІН  

 

-  вихованець Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Тріскач Олена 

Яківна); 



ІІ місце -  Вікторія 

МАХОРТОВА 

 

-  учениця Гусарівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» 

Балаклійської районної ради Харківської 

області (керівник – Сальник Інна 

Анатоліївна); 
 -  Артем 

СЕМЕНЮК  

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Пісочинський центр дитячої  та юнацької 

творчості «Імпреза» Пісочинської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Петік  Юлія Яківна); 
 -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ  

-  гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Пісочинський 

центр дитячої  та юнацької творчості 

«Імпреза» Пісочинської селищної ради 

Харківської області (керівник – Петік  

Юлія Яківна); 
 -  Марина 

ГОЛОВКО  

 

-  вихованка Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник    – Тріскач Олена 

Яківна); 
ІІІ місце  -  Маргарита 

МАКСИМЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу  

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради (керівник  –  Коротенко 

Людмила Євгеніївна);   
 -  Поліна 

РИБАЛКА  

 

-  вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник  –  

Мельничук Олена Олександрівна); 
 -  Софія ТКАЧУК  

 

-  вихованка Комунального закладу  «Центр 

культури та дозвілля Малоданилівської 

селищної ради» Харківської області 

(керівник  –  Тріскач Олена Яківна); 
 -  Василіса 

ВАСИЛЬКО  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – 

Підкопаєва Ірина Сергіївна); 
 -  Денис 

АКІНШИН 

-  вихованець Комунального закладу  

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник –

Нікітюк Галина Василівна); 



 

за розділом «Інші техніки виконання» 

 старша вікова категорія − 12-18 років 

 

І місце -  Тетяна ДЮКОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Пісочинський центр дитячої  та юнацької 

творчості «Імпреза» Пісочинської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Троценко  Олександр 

Васильович); 

 
 -  Дар’я СЕРБІН  

 

-   вихованка Комунального закладу 

«Сахновщинський ліцей № 2» 

Сахновщинської селищної ради 

Красноградського району Харківської 

області (керівник – Грузіна Віра 

Анатоліївна); 
ІІ місце -  Євгенія 

ЯНІЦЬКА  

 

-  вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник – 

Мельничук Олена Олександрівна); 
 -  Ангеліна ЧАЙКА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

(керівник – Воскобойник Ольга 

Володимирівна); 
 -  Владислав 

МАСЛІЙ  

 

-  вихованець Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Маслій Світлана 

Іванівна); 
ІІІ місце  -  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ  

 

-  учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області 

(керівник –  Межерицька Світлана 

Іванівна); 

 
 -  Валерія 

ЄРМОЛАЄВА  

 

-  вихованка Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник –  Тріскач Олена 

Яківна); 



 -  Таїсія КАМУЗ  

 

-  вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської селищної 

ради Харківської області (керівник –

Калмикова Оксана Михайлівна); 

 
 -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ  

-  гуртка «Паперопластика» Комунального 

закладу «Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради» (керівник – 

Ткаченко Кристина Сергіївна); 

 

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

І місце -  Михайло 

КОСЕНКО 

-  вихованець Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Журавльова Тетяна Володимирівна); 
 -  Єва ШЕЙМА  

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Сліпченко Зоя Іванівна); 
 -  Мар’яна 

НІКУЛІНА  

 

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Бугаєнко Тетяна 

Олексіївна); 
ІІ місце -  Анастасія 

ЛЄНІШИНА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Журавльова Тетяна Володимирівна); 
 -  Тетяна 

ІРЧИШИНА  

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Сліпченко Зоя Іванівна);  
ІІІ місце  -  Анна 

АНТОНЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Великобурлуцький центр дитячої та 

юнацької творчості Великобурлуцької 

селищної ради» Харківської області» 

(керівник – Поліщук Лариса 

Володимирівна); 
 -  Марія 

БОРОДІНА 

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

міської ради Ізюмського району 

Харківської області (керівник – Мінай 

Ольга Миколаївна); 



 -  Дар’я ГОРОБЕЦЬ  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Пісочинський ліцей «Мобіль» 

Пісочинської селищної ради Харківського 

району Харківської області (керівник – 

Рявкіна Оксана Михайлівна) 
 -  Єгор КОСТЕНКО 

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –  

Журавльова Тетяна Володимирівна); 

 

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

 

І місце  -  Яна НІВЕРТІЙ 

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

міської ради Ізюмського району 

Харківської області (керівник –  Мінай 

Ольга Миколаївна); 
 -  Аліна 

АЙРАПЕТЯН  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник – Ель Фар Ірина 

Юріївна);  
 -  Таміла 

ГОРДІЄНКО  

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Біленко Лариса 

Миколаївна); 
ІІ місце  -  Дар'я ЦЯЦЬКА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Катеринівський ліцей» Лозівської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Ковальова Олена Миколаївна); 
 -  Інна 

МАНЧЕНКО  

 

-  учениця Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Порохня Алевтина 

Володимирівна); 
 -  Христина 

ШУЛИК  

 

-  вихованка Борівсього будинку дитячої та 

юнацької творчості Харківської області 

(керівник – Кісова Любов Леонідівна); 
ІІІ місце -  Юлія РЄПІНА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Кайгородцева Ольга 

Геннадіївна); 



 -  Юлія МОРГУН  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Кайгородцева Ольга 

Геннадіївна); 
 -  Аміра ЕЛЬ ФАР  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник – Ель Фар Ірина 

Юріївна); 

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

І місце -  Маргарита 

МАЛАХОВА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –  

Бацман Олена Володимирівна); 
 -  Анфіса 

ШПОРТКО 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –  

Бацман Олена Володимирівна); 

 
 -  Катерина 

БЄЛОВА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Гаврилєва 

Світлана Вікторівна);  
ІІ місце -  Катерина 

КАСЬКОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради» (керівник – Гнатенко Яна 

Миколаївна); 
 -  Ярослава 

КРАСНОБАЙ  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради» (керівник – Гнатенко Яна 

Миколаївна); 
ІІІ місце -  Поліна РИБІНА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківська санаторна школа № 1» 

Харківської обласної ради (керівник –  

Борисовська Олена Вікторівна);  
 -  Вікторія 

ПОНОМАРЬОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Скотаренко Наталія 

Миколаївна); 



 -  Карина 

АРХИПЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Скотаренко Наталія 

Миколаївна);  

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

І місце  -  Єлизавета 

ЄРМАК 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник  – 

Бацман Олена Володимирівна); 
 -  Марія 

БОНДАРЕНКО  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Руденко Ольга 

Миколаївни); 
 -  Анна 

ЗОЛОТАРЕВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Кучма 

Валентина Михайлівна); 
ІІ місце -  Валерія 

БРУСЕНЦЕВА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –  

Бацман Олена Володимирівна); 
 -  Софія 

ГАВРЮШЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Руденко Ольга 

Миколаївна);  
 -  Єва БУТКО 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Бацман Олена Володимирівна); 

 
 -  Єлизавета 

ЩЕРБАК  

 

-  учениця Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області 

(керівник – Саєнко Людмила 

Володимирівна); 

 



ІІІ місце -  Дар’я ШУЛЬГА  

 

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Шульга Анна 

Миколаївна); 

 
 -  Вікторія 

ВОЛОШИНА  

 

-  вихованка Куп'янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп'янської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Савенкова Галина Володимирівна); 
 -  Анастасія 

ЗАБОЛОТНА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Руденко Ольга 

Миколаївна);  

за розділом «Паперова пластика та оригамі», 

молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце  -  Олександра 

ТАРУСІНА  

 

-  вихованка Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області (керівник –

Ачкасова Наталя Миколаївна); 
 -  Варвара МАЙЄР  

 

-  вихованка Комунальної установи 

«Утківський селищний клуб» 

Мерефянської міської ради Харківської 

області (керівник – Ходєєва Юлія 

Іванівна); 
 -  Софія 

КОВАЛЕНКО 

-  вихованка Комунальної установи 

«Утківський селищний клуб» 

Мерефянської міської ради Харківської 

області (керівник – Ходєєва Юлія 

Іванівна); 

 
ІІ місце -  Натан СІКІДА  

 

-  учень Красноградського ліцею № 2 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Сікіда Наталія 

Олександрівна); 

 
 -  Поліна 

ШАПОВАЛ  

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Лобазнікова Ольга Олександрівна);  
ІІІ місце  -  Єва МАШИНА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради» (керівник – Цепеленко 

Тетяна Василівна); 



 -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ  

-  гуртка «Оригамі» Сахновщинського 

будинку дитячої та юнацької творчості 

Харківської області (керівник – Рабешко 

Андрій Володимирович); 

 

за розділом «Паперова пластика та оригамі», 

старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Таїсія ЛОБЕНКО  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Шевченко 

Світлана Андріївна); 
 -  Вікторія 

РЄЗНІЧЕНКО  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Приколотнянський ліцей ім. Героя 

Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського 

Вільхуватської сільської ради» 

Харківської області (керівник – Плешкань 

Марина Олександрівна); 
 -  Рита КОРОВКО  

 

-  вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник – Шкурко 

Наталія Миколаївна); 
ІІ місце -  Анастасія 

БЄЛІЦЬКА  

 

-  вихованка Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Гузійова Ніна 

Миколаївна); 

 
 -  Дмитро 

КРАМЧАНІНОВ  

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 3» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Світайло Інна Борисівна); 

 
 -  В'ячеслав 

ФЕРЕНЧУК 

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 1 Харківської 

міської ради» (керівник – Поліщук 

Наталія Олександрівна); 

 
ІІІ місце -  Настя ПРАНЦУЗ  

 

-  вихованка Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Ткачук Людмила 

Геннадіївна); 

 



 -  Діана 

СУББОТІНА  

 

-  учениця Вільшанського ліцею 

Дворічанської селищної ради Харківської 

області (керівник – Власенко Людмила 

Анатоліївна); 

 

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

І місце  -  Уляна МОВЧАН  

 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 

 -  Валерія 

ЧЕРЕПАНОВА 

 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 

ІІ місце - переможців не визначено; 

ІІІ місце  -  Оля ШПАК  

 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 
 -  Максим 

ШЕХУРІН  

 

-  вихованець Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 

 

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

І місце  -  Анастасія 

МАЛЬЦЕВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Волкова 

Лариса Володимирівна); 
 -  Софія 

АНДРУЩЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Волкова 

Лариса Володимирівна); 
 -  Анна ЦВІРКУН  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Коваль 

Ольга Володимирівна);  
 -  Марина 

ОСТРОВЕРХ  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 



 -  Анна КОВАЛЬ  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 
ІІ місце -  Поліна 

ВОТІНЦЕВА  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Коваль 

Ольга Володимирівна);  
 -  Ярослав 

НЕФЕДА  

 

-  вихованець Комунального закладу  

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Коротенко Людмила 

Євгеніївна); 
 -  Анастасія 

КЛИМЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу  

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» селищної ради  

(керівник – Коротенко Людмила 

Євгеніївна); 
ІІІ місце  -  Ольга 

МЕЛЬНИЧЕНКО  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Коваль 

Ольга Володимирівна);   
 -  Святослава 

ВОЙЧУК  

 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 
 

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

І місце  -  Тетяна ТІТОВА 

 

-  учениця Куп'янського навчально-

виховного комплексу № 2 Куп'янської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Іванова Ірина Вікторівна); 
ІІ місце  -  Артем 

АРТЮХОВ 

 

-  вихованець Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Величко Наталія 

Олексіївна); 

 



ІІІ місце  -  Ліза 

БУЯЛЬСЬКА  

 

-  учениця Комунального закладу  

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник –  

Нікітюк Галина Василівна); 

 

за розділом «Художнє плетіння, ткацтво»,  

 старша вікова категорія – 12 - 18 років 

 

І місце  -  Вероніка 

АНАНІДЗЕ  

 

-  учениця Куп'янської гімназії № 2 

Куп'янської міської ради Харківської 

області (керівник – Юдіна Тетяна 

Веніамінівна); 
ІІ місце -  переможців не визначено; 

 

ІІІ місце -  переможців не визначено; 
 

за розділом «Художнє різьблення по дереву»,  

молодша вікова категорія – 6 - 11 років 

І місце -  Аня 

БРИНЦЕВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Ручка Владислав Іванович); 
 -  Анастасія 

КЛИМЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Ручка Владислав Іванович); 
ІІ місце  -  Станіслав 

СИДОРЕНКО  

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Ручка Владислав Іванович); 
ІІІ місце 

 

 

-  Віталій 

ФЕДОРЕНКО  

 

 

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Полковомикитівський ліцей» 

Богодухівського району Богодухівської 

міської ради Харківської області (керівник  

– Стасенко Валентина Іванівна); 
за розділом «Художнє різьблення по дереву»,  

старша вікова категорія – 12-18 років 

І місце -  Дар'я ЗІНОВ'ЄВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Ручка Владислав Іванович); 



 -  Олексій 

МОЛЧАНОВ  

 

-  вихованець Комунального закладу  

«Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості Печенізької селищної ради» 

Харківської області (керівник – Корнейко 

Микола Васильович); 
 -  Артем ШПАК  

 

-  вихованець Комунального закладу  

«Пісочинський ліцей «Мобіль» 

Харківського району Харківської області 

(керівник – Довбак Микола Ігорович); 
ІІ місце -  Олександр 

ГЕРАСИМОВ  

 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник – Логінов Микола 

Миколайович); 
 -  Денис ЖУКОВ  -  вихованець Куп'янського центру дитячої 

та юнацької творчості Куп'янської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Жукова Людмила Григорівна); 
 -  Алевтина 

МИНКА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Лавріненко Ігор 

Вячеславович); 
ІІІ місце  -  Єва 

ІВАННІКОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу  

«Пісочинський ліцей «Мобіль» 

Харківського району Харківської області 

 (керівник – Лузанова Ольга Валеріївна); 
 -  Любомир 

МОРГУН  

 

-  вихованець Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Шевченко Юрій 

Васильович); 
 -  Микола 

ДМИТРЕНКО  

 

-  вихованець Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Шевченко Юрій 

Васильович);  
 

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

І місце  -  Аріна ГОРЕНКО  

 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Горенко Марія Антонівна); 



 -  Марина 

БОРТНІКОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради» (керівник – Александрова 

Ірина Василівна); 
 -  Ілля НЕВЕНКІН 

 

 

-  вихованець Лозівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Невенкіна Ганна Сергіївна); 
ІІ місце -  Валерія 

КОРОТЕНКО  

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Невенкіна Ганна Сергіївна); 
ІІІ місце -  Вікторія 

СОРОКІНА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Грекова Павліна Павлівна); 

 

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

І місце -  Поліна ТУПАЛО  -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Горенко Марія Антонівна); 

 -  Анна 

МОЙСЕЄНКО  

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Горенко Марія Антонівна); 
 -  Сніжана 

ЖИРОВКІНА 

 

-  учениця Гусарівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад» 

Балаклійської районної ради Харківської 

області (керівник – Саблукова Ольга 

Григорівна); 
ІІ місце -  Вікторія 

РОСЛОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Грекова Павліна Павлівна);  
 -  Олександра 

БОЧАРОВА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Пашко Ганна Іванівна);  



ІІІ місце -  Поліна 

ГРЕБЕНЮК  

 

-  учениця Бердянського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Вагаршакян Яна 

Олександрівна); 
 -  Вероніка 

САХНОВСЬКА 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Пашко Ганна Іванівна); 
 -  Дмитро 

БУТЕНКО  

 

-  учень Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 3» Харківської 

обласної ради (керівник – Іванова Наталія 

Володимирівна). 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Додаток 2  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від 11.05.2021 № 68 

 

Інформація  

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

і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 24.11.2020 № 1452, листа Українського державного центру 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України  від 16.03.2021р. № 03-

11 «Про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу», плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2021 рік, наказу Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» від 07.04.2021 № 49 «Про проведення у 

дистанційній формі обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», 

враховуючи 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 

метою сприяння реалізації творчих задумів, залучення учнівської молоді до 

відкриття і розуміння прекрасного у навколишньому середовищі і у своєму 

житті, пробудження у дітей та молоді поваги до національної культурної 

спадщини, у період  із 12 квітня по 05 травня 2021 року було проведено 

обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (далі - Виставка-конкурс)  у 

дистанційній формі на офіційному сайті Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» в розділі «Онлайн-виставка»: 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/   

 У Виставці-конкурсі активну участь взяли 882 учня закладів загальної 

середньої та вихованця закладів позашкільної освіти з 7 районів області, 36-ти 

об’єднаних територіальних громад Харківської області та 6-ти районів міста 

Харкова, а також учні закладів обласного підпорядкування: Комунального 

закладу «Харківська санаторна школа № 1» Харківської обласної ради, 

Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 3», Комунального 

закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради, 

Комунального закладу «Кочетоцька санаторна школа» Харківської обласної 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/


ради, Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-

інтернат «Дивосвіт»» Харківської обласної ради, вихованці Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».  

Загалом до оргкомітету обласного етапу Виставки-конкурсу надійшло 

820 робіт.  

Переможцями визнано 251 учасників у 21 номінаціях, із них учнів 

закладів загальної середньої освіти – 43 особи; кількість вихованців закладів 

позашкільної освіти – 208 осіб. 

         До складу журі були залучені доцент кафедри дизайну Харківського 

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

дизайнерів України, член Спілки художників України - Марія Куратова; 

завідувач відділу науково-освітньої роботи Харківського художнього музею, 

куратор молодіжних програм - Ірина Сідельова; майстер писанкарства, член 

Національної спілки народних майстрів України - Ірина Моїсєєва. 

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 «живопис», 

«бісероплетіння», «в’язання спицями, гачком», «декоративний розпис, 

народний живопис», «паперова пластика та оригамі», «писанкарство», 

«художня вишивка». Зокрема, роботи учасників із закладів освіти з 

Богодухівського, Красноградського, Куп’янського, Лозівського, Харківського, 

Чугуївського районів, Дворічанської, Зачепилівської, Золочівської, 

Малоданилівської, Нововодолазької, Пісочинської, Шевченківської об’єднаних 

територіальних громад Харківської області, 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 старшій віковій категорії за розділам 

«батик», «графіка», «вироби з соломки», «ізонитка», «художнє плетіння, 

ткацтво» у порівнянні з минулими роками.  

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 


