
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

20.05.2021 Харків № 74 

 

Про підсумки проведення  

регіонального етапу 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

 

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, 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 04.02.2021 №22 «Про проведення регіонального етапу 

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті 

роси»», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021             

№ 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 15 лютого по 14 травня 2021 року було проведено регіональний етап 

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті 

роси» (далі – Фестиваль) у дистанційній формі на офіційному сайті Палацу: 

https://firstpalace.kh.ua  

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців Фестивалю (додаток 1). 

 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників Фестивалю, 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/


3. Інформацію про результати проведення Фестивалю 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 20.05.2021 № 74 

 
Список переможців 

регіонального етапу Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та 
юнацької творчості «Чисті роси» 

 
Номінація «Образотворче мистецтво» 

 
Напрям «Декоративно-ужиткове мистецтво», вікова категорія 6 – 10 років: 

 

І місце -  Вікторія ЩЕРБАТА -  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області», робота 

«Берегиня оселі» (керівник –     

Данильченко Н.Ю.); 
ІІ місце -  Арсеній 

ГОНЧАРЕНКО 

-  вихованець Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області, 

робота «Годівниця» (керівник –    

Затолокіна Т.В.); 
ІІІ місце -  Дарина ГІГЛАВА  -  вихованка  оммунального закладу 

«Кочетоцька санаторна школа» 

Харківської обласної ради, робота «Не 

спить сова-сипуха» (керівник – 

Караченцева Н.О.); 

вікова категорія 11 – 14 років: 

І місце -  Дар'я ХУДЕНКО -  вихованка Барвінківського будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

територіальної громади, робота «На 

щастя, на добробут» (керівник –  

Дзюба С. В.); 

 

ІІ місце -  Володимир ГОЛУБ  -  вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області, робота 

«Гуцул з гуцулкою» (керівник –  

Булатенко О.Ю.); 

 



ІІІ місце -  Діана 

ПИВОВАРОВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та юнацької 

творчості Валківської міської ради 

Харківської області», робота «Гердан 

«Троянди червоні»» (керівник –       

Кодацька С.О.); 

 

 

вікова категорія 15 – 18 років: 

І місце -  Елизавета 

КАРЛЮКА  

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради», робота  

«Соняшники» (керівник – Федько І. В.); 

 

ІІ місце -  Анна КНИШ -  вихованка Комунального закладу 

«Лозівський ліцей №1» Лозівської міської 

ради Харківської області, робота «Кольє з 

бісеру» (керівник –  Тернова Т. Г.); 

 

ІІІ місце -  Ангеліна БУРЯК -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області, 

робота «Казковий птах» (керівник – 

Затолокіна Т. В.); 

 

 

Напрям «Образотворче мистецтво», вікова категорія 6 – 10 років: 
 

І місце -  Поліна ЗОЛОТЬКО  -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської ради Харківського району 

Харківської області, робота «Сідає 

сонечко у кульбабки» (керівник – 

Удовиченко Н.Л.); 
ІІ місце -  Анна САВЧЕНКО -  вихованка Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради, робота «Збережімо рідну Україну» 

(керівник – Пономарьова Л. О.); 
ІІІ місце -  Вероніка БАРМІНА  -  вихованка Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської міської 

рради Харківської області, робота 

«Щаслива україночка» (керівник –  

Пономарьова Л.О.); 



вікова категорія 11 – 14 років: 

І місце -  Даніела БІСОВА  -  вихованка Комунального закладу 

«Харківській обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», робота «Мрії» 

(керівник – Лісунова Л. В.); 

 

ІІ місце -  Аліна РУСАНОВА  -  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

міської ради Харківської області 

Харківської області, робота «Хитра лиска» 

(керівник –  Мусатова С.О.); 

 

ІІІ місце -  Данило ПІЧКА -  учениця Куп’янської гімназії № 2 

Куп’янської міської ради Харківської 

області, робота «Місячна соната»     

(керівник –  Піваварова І.С.); 

 

вікова категорія 15 – 18 років: 

І місце -  Анастасія 

РАШЕВСЬКА  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської ради Харківського району, робота 

«Тихо сонце з морем прощалося» 

(керівник – Удовиченко Н.Л.); 

 

ІІ місце -  Аліса 

БОРОВІНСЬКА  

-  вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської селищної 

ради, робота «Мрії», (керівник – 

Калмикова О.М.); 

 

ІІІ місце -  Альбіна 

НЕСВІТАЙЛО  

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Харківської області, 

робота «Квітка мрій» (керівник – 

Лавріненко І.В.);  

 

Напрям «Художні ремесла», вікова категорія 6 – 10 років: 
І місце -  Варвара МОРГУН  -  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Богодухівського району, 

робота «Над ставом» (керівник –  

Ручка В. І.); 
ІІ місце -  Артем СЕМЕНЮК  -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради», робота 

«Тендітний піон» (керівник – Петік Ю.Я.); 
ІІІ місце -  Поліна, ДУБОВИК 

Уляна ДУБОВИК  

-  вихованки Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради», робота «Вінок-

оберіг на добробут» (керівник –              

Льгова Л.Б.); 



вікова категорія 11 – 14 років: 

І місце -  Лілія ШВЕДЧИК  -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, робота «Прозора 

синь» (керівник – Горенко М.А.); 

ІІ місце -  Єлизавета АБДУЛА  -  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області, робота «Українські 

візерунки» (керівник – Цяцька О.М.); 
ІІІ місце -  Поліна ТУПАЛО  -  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, робота «Прозора 

синь» (керівник – Горенко М.А.); 

вікова категорія 15 – 18 років: 

І місце -  Оксана 

ВОРОШИЛОВА 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, робота «Барвінкове 

поле» (керівник – Горенко М.А.); 
ІІ місце -  Костянтин 

ПОДРЄЗОВ  

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради», робота «Коло 

Свароже» (керівник – Подрєзова О.С.); 

ІІІ місце -  Алевтина МИНКА  -  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Харківської області, робота 

«Квітка» (керівник –  

Лавріненко І.В.). 

Номінація «Художнє виконавство» 

Напрям «вокальне мистецтво», вікова категорія 6-10 років: 

І місце -  Марія 

ПРОЛАГАЄВА  

- вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської районної ради 

Харківської області (керівник – 

 Колесник М. І.);  

ІІ місце  -  Аліна СЕМИГУК  - вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради» (керівник – 

Чепурнова О. А.); 
ІІІ місце -  Софія НАДТОЧІЙ  - вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради Харківського 

району Харківської області (керівник – 

Бучинська Г.Л.); 



вікова категорія 11-14 років: 

І місце -  Колектив 

естрадного 

мистецтва  

«НОН СТОП» 

- вихованці Люботинського міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

(керівник – Харченко О.П.); 

І місце -  Діана АБРАМОВА - вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –  

Мітільова Л.С.); 

І місце -  Ксенія ХАЛЕПА - учениця Комунального закладу 

«Лозівський ліцей № 5 «Лінгва» Лозівської 

міської ради Харківської області 

(керівник – Колісник М. О.); 

ІІ місце -  Валерія 

СКРИПНІЧЕНКО 
- учениця Комунального закладу 

«Криштопівський ліцей Близнюківської 

селищної ради Лозівського району 

Харківської області» (керівник – 

Андрущенко Т.М.); 

ІІ місце -  Cофія ЛОБОДА - вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Ткаченко Л.О.); 

ІІІ місце -  Софія ВАЩЕНКО - вихованка Чугуївського будинка дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Пахоменкова В.В.); 

ІІІ місце -  Олександра 

АНДРЕЙЧЕНКО 
- вихованка Чугуївського будинка дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області  (керівник – 

Пахоменкова В.В.); 

ІІІ місце -  Олександра БАЙЄР - вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Ткаченко Л. О.); 

ІІІ місце -  Діана ІСАЄНКО - вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради» (керівник – 

Чепурнова О. А.); 

вікова категорія 15-18 років: 

І місце -  Ірина СТАТКО -  вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та юнацької 

творчості Вовчанської районної ради 

Харківської області» (керівник –  

Колесник М.І.); 



І місце -  Таїсія 

РИСОВАНА 

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та юнацької 

творчості Валківської міської ради 

Харківської області» (керівник – 

Іллющенко Л. М.); 

ІІ місце -  Анастасія 

КОЛЧАНОВА 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –  

Мітільова Л. С.); 

ІІ місце -  Анастасія 

КУЗНЕЦОВА 

-  учениця Комунального закладу 

«Лозівський ліцей № 4» Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Гончарова Н.А.); 

ІІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

 

        Номінація «Художнє виконавство» 

Напрям «інструментальне мистецтво», вікова категорія 6-10 років: 

І місце  -  Анна 

ЛИТВИНЕНКО, 

Едуард 

УСТИМЕНКО  

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради» (керівник –  

Жога А. В.); 

ІІ місце -  Анна 

ЛИТВИНЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради» (керівник –  

Жога А. В.); 

ІІІ місце -  Ансамбль 

народних 

інструментів 

«Люботинські 

музики» 

-  ученики Люботинської гімназії № 1 

Люботинської міської ради Харківської 

області (керівники – Будьонний В. М., 

Волошина Т. І.); 

ІІІ місце -  Іванна 

БУЧИНСЬКА 

-  вихованка Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Дитяча школа мистецтв № 4 

імені М. Д. Леонтовича» 

(керівник – Козуб Л.Л.); 

вікова категорія 11-14 років: 

І місце -  Інструментальний 

ансамбль «ФОЛЬК 

РОК» 

-  вихованці Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та 

юнацької творчості Вовчанської міської 

ради Чугуївського району Харківської 

області» (керівник – Григор'єв Ю. П.); 

ІІ місце -  Ансамбль народних 

інструментів 

«ДРУЗІ» 

-  вихованці Комунального закладу 

«Дворічанський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Дворічанської 



селищної ради Куп'янського району 

Харківської області (керівник –  

Кутько М. М.); 

ІІІ місце -  Ансамбль народних 

інструментів 

«ЛЮБОТИНСЬКІ 

МУЗИКИ» 

-  учні Люботинської гімназії № 1 

Люботинської міської ради Харківської 

області (керівники – Будьонний В. М., 

Волошина Т. І.); 

вікова категорія 15-18 років: 

І місце -  Оркестр народних 

інструментів 

-  учні Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 12» Харківської 

обласної ради (керівник – 

 Савченко О. А.); 

ІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

ІІІ місце -  переможців не 

визначено 

 

-   

                                      Номінація «Циркове мистецтво» 

вікова категорія 6-10 років: 

І місце -  Арина 

ПРОКОФ’ЄВА 

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –  

Н.В. Біатова) 

ІІ місце -  народний художній 

колектив цирк 

«УСМІШКА»,  

-  вихованці Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –  

Н.В. Біатова) 

ІІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

 вікова категорія 11-14 років: 

І місце -  народний художній 

колектив естрадно-

циркового 

мистецтва 

«ЧУДЕСНИКИ» 

-  вихованці Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області, Палацу молоді 

та підлітків «Залізничник» (керівники –

Курило О.В., Трясцин Є.О. ); 

ІІ місце -  Слава КРАВЧУК -  вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –          

Біатова Н.В.);    

ІІ місце -  Улляна 

ЧЕГРИНЕЦЬ 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області, Палацу молоді 

та підлітків «Залізничник» (керівники – 

Курило О.В. , Трясцин Є.О. ); 



ІІІ місце -  народний художній 

колектив естрадно-

циркового 

мистецтва 

«ЧУДЕСНИКИ» 

-  вихованці Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області, Палацу молоді 

та підлітків «Залізничник» (керівники – 

Курило О.В. , Трясцин Є.О. ) 

 

                            Номінація «Літературна творчість» (автори) 

вікова категорія 11-14 років: 

І місце -  Софія 

ШУЛЬЖЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 

«Кочетоцька санаторна школа» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Кураксіна Н.Л.) 

ІІ місце -  Дар'я МАРЕНИЧ -  учениця Комунального закладу 

«Новоолександрівський ліцей 

Великобурлуцької селищної ради» 

(керівник – Паніна М.І.) 

ІІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

                            

                           Номінація «Літературна творчість» (читці) 

вікова категорія 6-10 років:  

І місце -  Мирослава 

СТОРОЖЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області» 

(керівник – Рязанова Н.В.) 

ІІ місце -  Аріна ХОДИКІНА -  учениця Комунального закладу 

«Лозівський ліцей № 11» Лозівської 

міської ради Харківської області 

(керівник –Майстренко С.Л.) 

середня вікова категорія (11-14 років) 

І місце -  Дарина 

ДУРНОКОЛЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 

«Уплатнівський ліцей Близнюківської 

селищної ради Лозівського району 

Харківської області» (керівник –  

Савісько Н. В.) 

ІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

ІІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

старша вікова категорія (15-18 років) 

І місце -  Руслана 

ВЕРХОВОДОВА 

-  учениця Комунального закладу 

«Лозівський ліцей № 4» Лозівської 

міської ради Харківської області 

(керівник – Табаченко О.О.) 



ІІ місце -  Володимир 

ЮРЧЕНКО 

-  вихованець Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Жученко Г.Я.) 

ІІІ місце -  Валентин МЕТЕЛІН -  вихованець Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області» 

(керівник – Крашеніннікова О.О.) 
Номінація «Театральне мистецтво»  

І місце -  Нородний художній 
колектив дитячий 
театр 
«СОРВАНЦЫ» 

-  вихованці Комунального закладу 
«Хварківський обласний Палац дитячої 
та юнацької творчості» (керівник –                
Вартанян О.П.) 

ІІ місце -  Гурток 
театрального 

мистецтва 

-  вихованці Красноградський центр 
дитячої та юнацької творчості 
Красноградської міської ради 
Харківської області (керівник −  

Жученко Г.Я.) 

ІІІ місце -  Гурток 
«ЛЯЛЬКОВИЙ 
ТЕАТР» 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості №3 
Харківської міської ради» (керівник − 

Вавiлкiна Л.В.)  

Номінація «Хореографічне мистецтво» 

Напрям «Народний танець», вікова категорія (6-10 років) 

І місце -  Народний художній 
колектив ансамбль 
танцю «ЩАСЛИВЕ 
ДИТИНСТВО»  

-  вихованці Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», хореографічна 

постановка «Дам лиха закаблукам» 

(керівник –  Галенко Р.О.) 

ІІ місце -  Зразковий художній 
хореографічний 
колектив 
«ЗІРОНЬКА»  

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості №3 

Харківської міської ради», хореографічна 

постановка «Вишенька» (керівник – 

Федцова Л.І.) 

ІІІ місце -  переможців не 
визначено 

-   

вікова категорія (11-14 років) 

І місце -  Народний художній 

колектив ансамбль 

танцю «ЩАСЛИВЕ 

-  вихованці Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», хореографічна 



ДИТИНСТВО»  постановка «Українські викрутаси» 

(керівник –  Галенко Р.О.) 
ІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

ІІІ місце -  ансамбль народного 

танцю «СЯЙВО»  

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості №3 

Харківської міської ради», хореографічна 

постановка  «На Івана Купала» (керівник 

– Машинець Л.Ю.) 

вікова категорія 15-18 років: 

І місце -  Народний художній 

колектив ансамбль 

танцю «ЩАСЛИВЕ 

ДИТИНСТВО»  

-  вихованці Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», хореографічна 

постановка «Лилечі дарунки» (керівник –  

Галенко Р.О.) 
ІІ місце -  Зразковий художній 

хореографічний 

колектив 

«ЗІРОНЬКА» 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради», хореографічна 

постановка «Циганський танець» 

(керівник – Федцова Л.І.)  
ІІІ місце -  Ансамбль 

народного танцю 

«СЯЙВО»  

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості №3 

Харківської міської ради», хореографічна 

постановка  «Весняна полька» (керівник 

– Машинець Л.Ю.) 

Напрям «Сучасний танець»,                                                                                

вікова категорія 6-10 років: 

І місце -  Студія сучасного 

танцю «DREAM 

TEAM» 

-  вихованці Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області» 

Лозівського району, хореографічна 

постановка «Перші кроки» (керівник − 

Шматченко І. О.)    

ІІ місце -  Танцювальний 

колектив сучасного 

естрадного танцю 

«ДІАМАНТ» 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської ради Харківського району, 

хореографічна постановка «Пін-код» 

(керівник − Зеленська І.В.) 

ІІІ місце -  Зразковий художній 

колектив сучасного 

танцю «I BELIEVE» 

-  вихованці Люботинського міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради Харківського 

району, хореографічна постановка 

«Перший сніг» (керівник – Іщенко О.В.) 



вікова категорія 11-14 років: 

І місце -  Студія сучасної 

хореографії 

«РАПІД» 

-  вихованці Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», хореографічна 

постановка «У відповідь на стимули» 

(керівник – Авраменко О.В.) 

ІІ місце -  Студія сучасного 

танцю «DREAM 

TEAM» 

-  вихованці Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області» 

Лозівського району, хореографічна 

постановка «Ізгой» (керівник - 

Шматченко І.О.) 

ІІІ місце -  Зразковий художній 

колектив сучасного 

танцю «I BELIEVE» 

-  вихованці Люботинського міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради Харківського 

району, хореографічна постановка 

«Древо життя»  (керівник – Іщенко О.В.) 

вікова категорія 15-18 років: 

І місце -  Народний художній 

колектив ансамбль 

танцю «ЩАСЛИВЕ 

ДИТИНСТВО» 

-  вихованці Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», хореографічна 

постановка «Наодинці з усіма» (керівник 

– Галенко Р.О.) 

 

ІІ місце -  Зразковий художній 

колектив естрадного 

танцю 

«КОНФЕТТІ» 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 4 

Харківської міської ради» хореографічна 

постановка «Суельтаме» (керівник – 

Грібова А.) 

  

ІІІ місце -  Ансамбль танцю 

«ЖЕМЧУЖИНА» 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти Циркунівської 

сільської ради Харківського району», 

хореографічна постановка «Вільний 

птах»  (керівник − Крамчанінова І. В.) 

 

Напрям «Бальний танець», вікова категорія 6-10 років:                                                                                                                          
І місце -  переможців не 

визначено 

-   

ІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

ІІІ місце -  Народний художній -  Харківської спеціалізованої школи  



колектив ансамбль 

бального танцю 

«Натхнення» 

І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської 

ради Харківської області, хореографічна 

постановка − ча-ча-ча «Барбі» (керівник 

−  Зибіна І. А.) 

вікова категорія 11-14 років: 

І місце -  переможців не 

визначено 

-   

ІІ місце -  Народний художній 

колектив ансамбль 

бального танцю 

«Натхнення» 

-  Харківської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської 

ради Харківської області, хореографічна 

постановка −  джайв «Стюардеси» 
ІІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

вікова категорія 15-18 років: 

І місце -  Народний художній 

колектив ансамбль 

бального танцю 

«Натхнення» 

-  Харківської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської 

ради Харківської області, хореографічна 

постановка − вальс «Місто спить»  
 

ІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

ІІІ місце -  переможців не 

визначено 

-   

Номінація «Фото-, кіно-, відеотворчість» 

Напрям «Фототворчість», вікова категорія 6 - 10 років 

І місце -  Поліна МАЛЬЦЕВА -  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» 

Золочівської селищної ради Харківської 

області, за фотороботу «В селі  Рідний 

край» (керівник –  Коротенко Л.Є.); 
І місце -  Артем ЦУРКІН -  вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за фотороботу 

«Підводна веселка» (керівник –  

Азаренко Т.Д.); 
ІІ місце -  Артем МАРЬЄНКО -  вихованець Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» 

Золочівської селищної ради Харківської 

області, за фотороботу «Перша 

прогулянка» (керівник – 

Коротенко Л.Є.); 
ІІІ місце -  Артем -  вихованець Комунального закладу 



ОСТРОУШКО «Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області», за 

фотороботу «Назустріч Сонцю» 

(керівник – Яценко В.В.); 

вікова категорія 11-14 років: 

І місце -  Марк ТАРАНЦОВ  -  вихованець Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області», за 

фотороботу «На Хортиці» (керівник – 

Яценко В.В.); 
ІІ місце -  Вадим 

ШАРГОРОДСЬКИ

Й 

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області», за 

фотороботу «Зимова казка» (керівник – 

Яценко В.В.); 
ІІ місце -  Поліна 

КРАМАРЕНКО 

 

-  вихованка Борівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Борівської 

селищної ради, за фотороботу «На Івана 

Купала» (керівник − Карпенко Н.М.); 
ІІІ місце -  Павло ОДИНЦОВ 

 

-  вихованець Комунального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості»   

Південної міської  ради  Харківського 

району  Харківської області, за 

фотороботу «Захід. Безлюдівка»    

(керівник − Удовиченко Н.Л.) 

вікова категорія 15-18 років: 

І місце -  Альона ШАНДИБА -  вихованка Комунального закладу 

«Лозівський ліцей №5 «Лінгва»» 

Лозівської  міської ради Харківської 

області, за фотороботу  «Україночка» 

(керівник − Колісник М.О.) 
ІІ місце -  Дмитро МАСЬКО

  

 

-  вихованець Барвінківського будинку 

творчості дітей та юнацтва 

Барвінківської районної ради Харківської 

області, за фотороботу «Подих весни» 

(керівник − Лесів А.В.) 
ІІІ місце -  Дмитро МАСЬКО 

 

-  вихованець Барвінківського будинку 

творчості дітей та юнацтва 

Барвінківської районної ради Харківської 

області, за фотороботу «Подих весни» 

(керівник − Лесів А.В.) 



 

Напрям «Кіно-, відеотворчість», вікова категорія 6 - 10 років: 
І місце -  Єлизавета 

МАЙСТРЕНКО, 

Софія КОРИТНИК, 

Богдана 

СКРИПНИК, 

Владислав 

ЄРМАКОВ, 

Катерина 

КРИЛОВА, 

Катерина ТИМЧУК, 

Поліна ЄФІМОВА 

-  колектив вихованців Лозівського 

будинку дитячої та юнацької творчості 

Лозівської міської ради Харківської 

області, за відеороботу  «Міжнародний 

день дарування книг» (керівник − 

Коновалова О.В.) 

 

ІІ місце -  Єлизавета 

МАЙСТРЕНКО, 

Софія КОРИТНИК, 

Богдана 

СКРИПНИК, 

Владислав 

ЄРМАКОВ, 

Катерина 

КРИЛОВА, 

Катерина ТИМЧУК, 

Софiя ФЕМЯК 

-  колектив вихованців Лозівського 

будинку дитячої та юнацької творчості 

Лозівської міської ради Харківської 

області,  за відеороботу  «Ми проти 

цькування» (керівник − Коновалова О.В.) 

 

ІІІ місце -  Ігор ЛАЗЕБНИЙ 

 

-  учень Комунального закладу 

«Вовчанський ліцей №1 Вовчанської 

міської ради Чугуївського району 

Харківської області», за відеороботу  

«Моє місто» (керівник − Лазебна І.В.)  

вікова категорія 11-14 років: 

І місце -  Єлисей ЯСЬКОВ, 

Софія ШЛАЙ 

 

-  вихованці Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської 

міської ради Харківської області 

Чугуївської МТГ, за відеороботу 

«Закохані в небо» (керівники −  

Яськова І.М., Яськов С.А.)  
ІІ місце -  Юлія ІВАСЮК, 

Юлія БАРАКІНА, 

Ілона БАРАКІНА, 

Катерина 

БЄЛЯНІНОВА 

-  вихованці Комунального закладу  

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості», за відеороботу   

«Забуті генії» (керівник − Івасюк Ю.В.) 

 



ІІІ місце -  Максим БОРОХ, 

Катерина 

БЄЛЯНІНОВА, 

Артур 

ЛЕБЕДИНЕЦЬ, 

Катерина 

ІВАНЦОВА 

-  вихованці Комунального закладу  

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості», за відеороботу   

«Пронизані Афганістаном» (керівник − 

Івасюк Ю.В.) 

  

вікова категорія 15-18 років: 

І місце -  Тетяна ТКАЧЕНКО 

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області,  за відеороботу  

«Літо у моєму місті: спорт» (керівник − 

Коновалова О.В.) 

ІІ місце -  Тетяна РОГОВА 

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області,  за відеороботу  

«Екосумки» (керівник −  

Коновалова О.В.)  

ІІІ місце -  Олександр 

СЕЛІВАНОВ 

 

-  вихованець Лозівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області,  за відеороботу  

«Залізний "голуб" миру» (керівник − 

Коновалова О.В.)  

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Додаток 2 

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»  

від 20.05.2021 № 74 
 

Інформація  

про результати проведення регіонального етапу Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» 
 

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, 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 04.02.2021 № 22 «Про проведення регіонального етапу 

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті 

роси», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021  

№ 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 виявлення та підтримка талановитих і обдарованих дітей та молоді в 

різних видах та жанрах мистецтва та сприяння подальшому розвитку їх 

обдарувань, залучення до активної участі в мистецькому житті країни та 

формування творчої еліти України, з 15 лютого по 14 травня 2021 року відбувся 

регіональний етап Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» (далі – Фестиваль) у дистанційній формі на офіційному 

сайті Палацу: https://firstpalace.kh.ua  

 В регіональному етапі взяли участь понад 1000 учнів закладів освіти з 7 

районів, 47 об'єднаних територіальних громад Харківської області, 6 районів 

міста Харкова, 5 закладів освіти обласного підпорядкування, у тому числі 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості».  

За підсумками роботи журі другого етапу були визначені 105 переможців 

у наступних номінаціях: «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та 

художні ремесла»; «Хореографічне мистецтво»; «Театральне мистецтво»; 

«Художнє виконавство»; «Циркове мистецтво»; «Літературна творчість»; 

«Фото- , кіно- , відеотворчість».  

За рішенням журі роботи переможців будуть надіслані на Всеукраїнський 

відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» до міста 

Києва. 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

https://firstpalace.kh.ua/

