
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

29.04.2021 Харків № 63  

 

Про результати проведення 

обласної виставки-конкурсу 

писанкарства «Українська 

великодня писанка» 

 

 Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

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 метою залучення дітей та 

учнівської молоді до культурної спадщини українського народу, вивчення 

національних звичаїв та традицій у сфері декоративно-ужиткового мистецтва, 

подальшого розвитку гуртків писанкарства, виявлення та підтримки 

талановитої молоді, рішення журі обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська великодня писанка» (протокол від 28.04.2021), у період  із 19 

квітня по 05 травня 2021 року було проведено обласну виставку-конкурс 

писанкарства «Українська великодня писанка» в дистанційній формі на 

офіційному сайті Палацу за електронною адресою: https://firstpalace.kh.ua та 

офіційній сторінці Палацу в Facebook за електронною адресою: 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

НАКАЗУЮ: 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська великодня писанка» (додаток 1). 

 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська великодня 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. 

 

https://firstpalace.kh.ua/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


3. ВІДЗНАЧИТИ кращих авторів обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська великодня писанка» подяками Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за високий рівень виконання 

творчих робіт, активну участь у виставці (додаток 2). 

 

4. Інформацію про результати проведення Фестивалю довести до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 3). 

 

5. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 
З наказом ознайомлені:  

________________ Тетяна Курукіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості»  

від 29.04.2021 № 63 
 

Список переможців   
обласної виставки-конкурсу писанкарства «Українська великодня писанка»  

 

З техніки «Писанки», вікова категорія 7-10 років 
 

І місце -  Варвара 

ЛЕВЧЕНКО 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Коваль 

Ольга Володимирівна); 
 -  Оксана 

АСТАХОВА 

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Коротенко Людмила 

Евгеніївна); 
ІІ місце -  Аліса СТРІЛЕЦЬ -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  

№ 1 Харківської міської ради» (керівник – 

Талашко Валерія Романівна); 
 -  Вероніка 

ГАЛУШКА 
 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна);  
ІІІ місце -  Аліса РІЗНИК -  учениця Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Дитяча музична школа № 3 імені  

М.В. Кармінського» (керівник – 

 Волкова Л.В.); 
 -  Софія КУРБАТОВА -  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 
 -  Ілля ЖМУРКО -  вихованець Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 

 



Продовження додатка 1 

З техніки «Писанки», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Ірина ГРАДІК 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості №1 

Харківської міської ради (керівник – 

Талашко Валерія Романівна); 
 -  Анастасія 

МАЛЬЦЕВА  

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник – Волкова 
Лариса Володимирівна); 

 -  Валерія 

ЧЕРЕПАНОВА  
 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 
ІІ місце -  Кирил 

КАСЬЯНЕНКО  

 
 

-  учень Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 
 -  Ірина ДОВЖИЧ  

 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Коротенко Людмила 

Евгеніївна); 
 -  Анна ЦВІРКУН 

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Коваль 

Ольга Володимирівна); 
 -  Поліна 

ВОТІНЦЕВА 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Коваль 

Ольга Володимирівна); 
ІІІ місце -  Тетяна КУШКА, 

Євгенія 

ВАХОВСЬКА  

 

-  вихованки Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості №1 

Харківської міської ради» (керівник –  

Талашко Валерія Романівна); 
 -  Вікторія ПОПОВА, 

Ігор ЧОРНИЙ  

 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради» (керівник  –

Талашко Валерія Романівна); 



Продовження додатка 1 

З техніки «Писанки», вікова категорія 15-18 років 

І місце -  Софія 

АНДРУЩЕНКО  
 

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

Лариса Володимирівна); 

 -  Анна КОВАЛЬ  

 

-  вихованка Комунального закладу  

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради (керівник – Коношко Ганна 

Георгіївна); 

ІІ місце -  Олег ТКАЧЕНКО  
 

-  вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник –  

Кравченко Наталія Дмитрівна); 
 -  Святослава 

ВОЙЧУК  

 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 
ІІІ місце -  Ольга 

МЕЛЬНИЧЕНКО  

 
 

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

З техніки «Мальованки», вікова категорія 7-10 років 

І місце -  Варвара 

ЗОЛОТАРЬОВА 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник – Вовк Яна 

Олегівна); 

ІІ місце -  Вероніка БЕРЕЖНА 

 

-  вихованка Дергачівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Дергачівської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Гужва Аліна Олександрівна); 

ІІІ місце -  Тіна ПАВЛЕНКО -  вихованка Коломацького будинку дитячої 

та юнацької творчості Коломацької 

селищної ради Харківської області 

(керівник  –  Рибалка Наталія Іванівна); 

 -   Данило 

ДЕРЕВ'ЯНКО 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник  –  Вовк Яна 

Олегівна); 

 

 



Продовження додатка 1 

З техніки «Мальованки», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Ярослав 

ОМЕЛЬЧЕНКО 

-  учень Комунального закладу 

«Пересічанський ліцей» Солоницівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник –   Твердохліб Ольга Василівна); 

ІІ місце -   Ілля ХЕМЛІН 

 

-  учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союза І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради Харківської 

області (керівник  – Чижик Людмила 

Миколаївна); 
ІІІ місце -  Надія ПЄТУХОВА 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості 

Вільхуватської сільської ради Харківської 

області (керівник – Коваленко Олена 

Федорівна); 

З техніки «Мальованки», вікова категорія 15 -18 років 

І місце -  Софія 

СЛОБОДАНЮК  
 

-  учениця Окружного опорного закладу  

«Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1» Харківської області 

(керівник – Калмикова Оксана 

Михайлівна);  
 -  Карина 

ЄВДОКИМОВА  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради  

Харківської області (керівник – Мишак 

Світлана Миколаївна); 
ІІ місце -  Анна ВІННИК  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Мереф'янська загальноосвітня школа  

І - ІІІ ступенів № 6» Мереф'янської міської 

ради Харківської області (керівник  –     

Листопад Марина Анатоліївна); 
 -  Софія ОВСЯНИК  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Мишак 

Світлана Миколаївна); 

З техніки «Дряпанки», вікова категорія 7 - 10 років 

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 



Продовження додатка 1 

З техніки «Дряпанки», вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Діана МЕДЯНИК  

 

-  вихованка Куп'янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп'янської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Томах Світлана Вікторівна); 
ІІ місце -  Тимур 

АЛЄКСЄЄНКО  

 

-  вихованець Борівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Борівської селищної 

ради Харківської області (керівник – 

Калмикова Оксана Михайлівна); 

ІІІ місце -  Євгенія ЛУНЬОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради» (керівник  – 

Талашко Валерія Романівна); 

 

З техніки «Дряпанки», вікова категорія 15 - 18 років 

І місце -  Ірина РАДЧЕНКО 
 

-  вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник – Оленченко 

Людмила Сергіївна); 
ІІ місце -  переможців не визначено. 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

З  техніки «Монастирська та бісерна писанка», 

вікова категорія 7 - 10 років 

І місце -  Вікторія ЖУДІНА  

 

-  вихованка Барвінківського будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

міської територіальної громади 

Ізюмського району Харківської області 

(керівник – Шпак Оксана Анатоліївна); 
ІІ місце -  Таїсія ДОВГОПОЛ  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості  

Нововодолазької селищної ради (керівник 

– Цяцька Ольга Миколаївна); 

 -  Владислав 
ТАРАСЕНКО 

-  учень Комунального закладу «Кручанська 

гімназія» Богодухівського району 

Богодухівської міської ради Харківської 

області (керівник – Осадчук Ірина 

Вікторівна); 
ІІІ місце -  Матвій ЗАЯЦ -   учень Комунального закладу «Павлівська 

гімназія» Богодухівського району 

Богодухівської міської ради Харківської 

області (керівник – Чайка Ніна Віталіївна); 



Продовження додатка 1 

 -  Наталія 
ФРОЛЕНКО 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кононова Ольга Петрівна); 

 -  КОЛЕКТИВ 
ВИХОВАНЦІВ 

-  Комунального закладу «Центр дитячої та 
юнацької творчості № 3 Харківської 
міської ради» (керівник – Кононова Ольга 

Петрівна); 

 

З техніки «Монастирська та бісерна писанка», 

вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Юлія КУЛІШ 

 

-  вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради (керівник – 

Мельничук Олена Олександрівна); 
ІІ місце -  Анна ФІЛАТОВА -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 
Харківської міської ради» (керівник – 
Кононова Ольга Петрівна); 

ІІІ місце -  Денис 

САДОВНИЧИЙ 

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Лупандіна Вікторія Миколаївна); 
 -  Аліна БЕЗРОДНА -  вихованка Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Кравченко Наталія Дмитрівна); 

 

З техніки «Монастирська та бісерна писанка», 

вікова категорія 15 - 18 років 

І місце -  переможців не визначено. 

ІІ місце -  Аліна РУДЕНКО 

 

-  вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник  – Лобойко Тетяна 

Петрівна); 

ІІІ місце -  Марія ШАТАЛОВА 

 

-  учениця Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Лупандіна Вікторія Миколаївна); 

         



Продовження додатка 1 

З техніки «Інші техніки виконання», вікова категорія 7 - 10 років 

І місце -  Софія КОЛОМІЄЦЬ  

 

 

-  учениця Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Перерва Зоя Валентинівна); 
 -  Тетяна ТІТОВА 

 

 

-  учениця Куп'янського навчально-

виховного комплексу № 2 Куп'янської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Іванова Ірина Вікторівна); 

ІІ місце -  Роман СТАРІКОВ  
 

 

-  учень Комунального закладу 

«Новобурлуцька гімназія» Печенізької 

селищної ради Харківської області» 

(керівник – Маренич Тетяна Петрівна); 
 -  Вікторія 

АБАШЕВА  

 
 

-  вихованка Комунального закладу 

«Дворічанський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Харківської області 

(керівник – Власенко Людмила 

Анатоліївна); 
 -   Євгеній ПОПОВ  

 

 

-    учень Комунального закладу 

«Андріївський ліцей Великобурлуцької 

селищної ради» Харківської області 

(керівник – Кондратенко Леся Олексіївна); 

ІІІ місце -  Марія КУЩОВА  
 

-  учениця Комунального закладу 

«Миколаївський ліцей Старовірівської 

сільської ради Нововодолазького району 

Харківської області» (керівник  –  Кущова 

Тетяна Олександрівна); 
 -  Іван ФЕСЕНКО  

 

  

-  учень Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Сорочинська Валентина 

Миколаївна); 

 

З техніки «Інші техніки виконання», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Софія КІЯШКО 

 

-  учениця Комунального закладу 
«Чугуївський ліцей № 5» Чугуївської 
міської ради Харківської області (керівник  
–  Пічугіна Ірина Віталіївна); 
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 -  Дар`я ЄРЕСЬКО  

 

-  вихованка Комунального закладу  «Центр 

дитячої та юнацької творчості»   Південної 

міської  ради  Харківського району  

Харківської області   (керівник –

Кириченко Тетяна Вікторівна);   
ІІ місце -  Богдан КЕКУЛ 

 

 

-  вихованець Комунального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості»   

Південної міської  ради  Харківського 

району  Харківської області   (керівник – 

Удовиченко Наталія Леонідівна);   
 -  Михайло 

КОРШУНОВ 

-  учень Комунального закладу «Чугуївський 
ліцей № 5» Чугуївської міської ради 
Харківської області (керівник –     Пічугіна 

Ірина Віталіївна);  

ІІІ місце -   Катерина 
СТАДНИК 

-  вихованка Дергачівського будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Дергачівської міської ради Харківської 
області (керівник – Шелест Тетяна 
Олексіївна); 

 -  Анастасія   
БІЛОКОБИЛЬСЬКА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської ради Харківського району 

Харківської області (керівник – Блінова 

Ганна Олександрівна); 

 

З техніки «Інші техніки виконання», вікова категорія 15-18 років 

І місце -  Дар'я ЖУК 

 

-  учениця Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 3» 
Харківської обласної ради (керівник  – 

Білоєдова Любов Іванівна); 

ІІ місце -  Максим КОБА  
 

-  вихованець Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості Харківської 

області (керівник – Коба Тетяна Юріївна); 
ІІІ місце -  Анастасія КРУПА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Пересічанський ліцей» Солоницівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Крупа Олена Олександрівна); 

З техніки «Пасхальна вишивка», вікова категорія 7-10 років 

І місце -  Аріна ГОРЕНКО  -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 
юнацької творчості Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник – Горенко 
Марія Антонівна); 
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 -  Віта ЛІСНИЧА  
 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Сисенко Тетяна Василівна); 

ІІ місце -  Арина МАКСЮТА 
 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області»  (керівник –

Пашко Ганна Іванівна); 
 -  Анна МАТВІЄНКО 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Пашко Ганна Іванівна); 
ІІІ місце -   Даша 

ЗАВГОРОДНЯ  

 

-  вихованка Коломацького будинку дитячої 

та юнацької творчості Коломацької 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Рибалка Наталія Іванівна); 

 

З техніки «Пасхальна вишивка», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Крістіна 

ДЕНИСЕНКО 
 

-  вихованка Барвінківського будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

міської територіальної громади 

Ізюмського району Харківської області 

(керівник – Шпак Оксана Анатоліївна); 
 -  Марія 

РУХЛЯДОВА  

 вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник – Горенко 

Марія Антонівна); 
ІІ місце -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

-  Сахновщинського будинку дитячої та 

юнацької творчості Харківської області 

(керівник – Рабешко Андрій 

Володимирович); 

ІІІ місце  -  Максим 

ПОКОТИЛО  

 

-  учень Комунального закладу 

«Токарівський ліцей» Дергачівської  

міської ради Харківської області (керівник 

– Руда Людмила Іванівна);  
 -  Вікторія 

РЄЗНІЧЕНКО  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Приколотнянський ліцей» Куп’янської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Плешкань Марина 

Олександрівна); 



 -  Ксенія 

ДАНИЛЕНКО  

 

-  вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник – Даниленко 

Марія Георгіївна); 

 

 

З техніки «Пасхальна вишивка», вікова категорія 15-18 років 

І місце -  Сніжана 

ГАПОНЕНКО  

 

 учениця Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 2» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Саприкіна Маргарита Олексіївна); 
ІІ місце  -  Катерина 

ВОЛКОВА  

 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –  Горенко 

Марія Антонівна);  

ІІІ місце -  Олександра 

ВОЛОЩЕНКО  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Лупандіна Вікторія Миколаївна); 

 

З техніки «Пасхальна композиція», вікова категорія 7-10 років 

І місце -  Ангеліна 

ВЛАДИМИРЕЦЬ  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник  – Скотаренко Наталія 

Миколаївна); 
 -  Вікторія 

РОМАНОВА  

 

-  вихованка Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Прохорова Тетяна Владиславівна); 

ІІ місце -  Даша КОВАЛЕНКО  

 

 вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник – 

Мельничук Олена Олександрівна); 
ІІІ місце -   Ніна ГРОМОВА   вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

(керівник  – Острікова Віра Віталіївна); 



 -  Софія ТОРЯНИК   вихованка Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Келеберда Вікторія 

Вікторівна); 

 

З техніки «Пасхальна композиція», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Анастасія 

МАЛЬЦЕВА 

-   вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Волкова 

Лариса Володимирівна); 
 -  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

-  учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союза І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради Коломацького 

району Харківської області (керівник - 

Межерицька Світлана Іванівна); 
ІІ місце  -  Наталія ІЛЬЯКОВА  

 

-  вихованка Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Брежко Ольга Леонідівна);  
 -  Марія ЛЕВЧЕНКО  -  вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Бурлаєнко Олена Миколаївна); 
 -  Влада НИЗОВА  

 

-   учениця Окружного опорного закладу 

«Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1» Харківської області 

(керівник – Гарна Ольга Вікторівна);  

ІІІ місце -   Вікторія РИЖИХ  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 

міської ради Харківської області (керівник 

–  Калініченко Валентина Олексіївна); 
 -  Оксана 

ОСТРОВЕРХ  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Безруківський ліцей» Дергачівської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Грищенко Інна Миколаївна);  

З техніки «Пасхальна композиція», вікова категорія 15-18 років 

І місце -  Вікторія 

СЕНТЮРОВА   

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Коротенко Людмила 

Евгеніївна); 



 -  Анна 

МОЙСЕЄНКО  

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник – Горенко 

Марія Антонівна); 
ІІ місце -  Владислав 

ЛЕБЕДЕНКО  

 

-  учень Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради (керівник – Лупандіна 

Вікторія Миколаївна); 
ІІІ місце -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ  

-  Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 3» Харківської 

обласної ради (керівник – Білоєдова 

Любов Іванівна). 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості»  

від 29.04.2021 № 63 
 

Список кращих авторів 
обласної виставки-конкурсу писанкарства «Українська великодня писанка», 
відзначених подяками Комунального закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» 

 

Марія АНАНЬЄВА 

 

вихованка Комунального закладу «Зміївський  

центр дитячої та юнацької творчості Зміївської 

міської ради Чугуївського району Харківської 

області» (керівник  –  Шевченко Яна Вікторівна); 

Вікторія 

ПАНЧЕНКО 

 

учениця Комунального закладу «Печенізький ліцей 

ім. Г. Семирадського» Печенізької селищної ради 

Харківської області (керівник  –  Дроздова Оксана 

Вікторівна); 

Христина 

ЛАПУШЕНКО  

 

вихованка Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської міської ради 

Харківської області (керівник  – Бугаєнко Тетяна 

Олексіївна); 

Олександра 

МИХАЛКО 

 

учениця Комунального закладу «Лигівський ліцей» 

Сахновщинської селищної ради Красноградського 

району Харківської області (керівник – Карюк Зоя 

Миколаївна); 

Олександр 

ТЕРЕХОВ 

учень Сугарівської філії  Комунального закладу 

«Сахновщинський ліцей № 1 Сахновщинської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області» (керівник  –  Вальковська 

Наталія Володимирівна); 

Карина 

СУХОТЕПЛА 

 

учениця Савинської філії Комунального закладу 

«Савинський ліцей Балаклійської районної ради 

Харківської області» (керівник –Теницька Людмила 

Василівна); 

Варвара ШТЕПА 

 

учениця Комунального закладу «Сахновщинський 

ліцей №1» Сахновщинської селищної ради 

Красноградського району Харківської області 

(керівник  –  Штепа Олена Сергіївна); 



Продовження додатка 2 

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ  

гуртка «В'язана іграшка» Сахновщинського 

будинку дитячої та юнацької творчості Харківської 

області (керівник  –  Бондаренко Тетяна Юріївна); 

Дмитро 

КРАМЧАНІНОВ 

 

учень Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради 

(керівник  – Білоєдова Любов Іванівна); 

Діана БЛУДОВА 

 

учениця Комунального закладу 

«Великопроходівський ліцей» Дергачівської 

міської ради Харківської області (керівник  –  

Науменко Ольга Олексіївна);  

Аліна РУДЕНКО 

 

вихованка Дергачівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської міської ради 

Харківської області (керівник  –  Лобойко Тетяна 

Петрівна); 

Тетяна 

АНДРУСЕНКО 

 

учениця Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союза І. Є. Єгорова Коломацької 

селищної ради Коломацького району Харківської 

області (керівник  –  Корнієнко Тетяна Сергіївна); 

Катерина 

ШЕВЧЕНКО 

 

учениця Комунального закладу «Вільхуватський 

ліцей Вільхуватської сільської ради» Куп'янського 

району (керівник  –  Рєпка Ельвира Олександрівна); 

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ  

 Комунального закладу «Палац дитячої та юнацької 

творчості «ІСТОК» Харківської міської ради» 

(керівник – Кучмій Анастасія Леонідівна); 

Павло ОДИНЦОВ 

 

вихованець Комунального закладу  «Центр дитячої 

та юнацької творчості»   Південної міської  ради  

Харківського району  Харківської області   

(керівник – Удовиченко Наталія Леонідівна);   

Уляна ТКАЧЕНКО  учениця Комунального закладу «Кочетоцька 

санаторна школа» Харківської обласної ради 

(керівник – Ткаченко Інна Василівна); 

Анжела ГУРІН  

 

учениця Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 2» Харківської обласної ради 

(керівник –  Саприкіна Маргарита Олексіївна); 

 



Земфіра 

КУЧЕРЕНКО 

 

учениця Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради 

(керівник –  Халєєва Вікторія Олександрівна); 

Олена ІВАНОВА учениця Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради 

(керівник –  Халєєва Вікторія Олександрівна); 

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

Комунального закладу «Балаклійська спеціальна 

школа» Харківської обласної ради (керівники –  

Сиротенко Тетяна Миколаївна, Повх Ірина 

Володимиріна, Коврига Олена Іванівна, Ізмаїлова 

Людмила Григорівна). 

 

 

Директор                                                              Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»  

від 29.04.2021 № 63 

 

Інформація  

про результати проведення обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська великодня писанка» 

 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

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 метою залучення дітей та 

учнівської молоді до культурної спадщини українського народу, вивчення 

національних звичаїв та традицій у сфері декоративно-ужиткового мистецтва, 

подальшого розвитку гуртків писанкарства, виявлення та підтримки 

талановитої молоді, рішення журі обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська великодня писанка» (протокол від 28.04.2021), у період  із 19 

квітня по 05 травня 2021 року було проведено обласну виставку-конкурс 

писанкарства «Українська великодня писанка» (далі-виставці-конкурсі) в 

дистанційній формі на офіційному сайті Палацу за електронною адресою: 

https://firstpalace.kh.ua та офіційній сторінці Палацу в Facebook за електронною 

адресою: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua 

 У виставці-конкурсі взяли участь 456 учнів закладів загальної середньої і 

вихованців позашкільної освіти Харківської області із 7 територіальних районів 

області, у тому числі 37 об'єднаних територіальних громад, 4 районів міста 

Харкова, 5 закладів освіти обласного підпорядкування: Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 2» Харківської обласної ради, Комунального 

закладу «Харківська спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради, 

Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради, Комунального закладу «Балаклійська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради,  Комунального закладу «Кочетоцька санаторна 

школа» Харківської обласної ради. Усього до оргкомітету обласної виставки-

конкурсу писанкарства «Українська великодня писанка» надійшло 411 робіт на 

великодню тематику.  За результатами виставки-конкурсу переможцями стали  

96 учасників, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти 

становить 28 осіб; кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 68 осіб. 

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

«мальованка» та «монастирська та бісерна писанки», використання у роботах 

https://firstpalace.kh.ua/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


різних способів нанесення малюнка: воскового розпису, техніки відбілювання 

та видряпування, зокрема роботи конкурсантів з Барвінківського будинку 

творчості дітей та юнацтва, Дергачівського будинку дитячої та юнацької 

творчості  Дергачівської міської ради, Комунального закладу «Золочівський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Золочівської селищної ради 

Харківської області, Зразкового колективу художньої вишивки 

«Слобожаночка» Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості, 

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

“Дивосвіт”» Харківської обласної ради, Нововодолазького будинку дитячої та 

юнацької творчості Нововодолазької селищної ради,  «Центр дитячої та 

юнацької творчості»   Південної міської  ради  Харківського району, 

Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області, Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради, Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» виконані на загальному високому рівні.  

Водночас журі звернуло увагу на недостатню кількість робіт, 

представлених у техніці «дряпанка», що унеможливило визначення переможців 

у деяких номінаціях. Також у деяких роботах увагу журі привернула 

невідповідність посереднього рівня виконання загальної композиції високому 

рівню виконання мальованок, писанок, бісерних писанок. 

 

 

Директор          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


