
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

03.11.2021 Харків  № 141   

 
Про результати проведення 
обласного етапу Всеукраїнського  
конкурсу дітей та учнівської молоді 
«За нашу свободу» в дистанційній 
формі 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 

24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

основними напрямами позашкільної освіти), листа Українського державного центру 

позашкільної освіти від 07.09.2021 р. № 09-06 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу», враховуючи 

Постанову Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 

1236 і від 29 червня 2021 р.  № 677», з 15 по 20 жовтня 2021 року у Комунальному 

закладі «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відбувся 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За 

нашу свободу» в дистанційній формі (далі – Конкурс). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити переможців Конкурсу (додаток 1). 

 

2. Відзначити учасників Конкурсу, які стали переможцями дипломами І. ІІ, ІІІ 

ступенів Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (додаток 1).  

 

3. Відзначити учасників Конкурсу 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 Конкурсу 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  оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА   

 

 

З наказом ознайомлені:  

 Курукіна Т.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від 03.11.2021 № 141 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді 

«За нашу свободу» 
  

Розділ «Образотворче мистецтво», 
молодша вікова категорія − 7-10 років 

І місце -   Софія 

ПЛАХОТІНА 

-  учениця Комунального закладу 

«Курилівська гімназія Курилівської 

сільської ради Куп'янського району 

Харківської області (керівник – 

Валентина Акентьєва); 
 -  Степан ШЕЙКО -  вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 
та юнацької творчості» (керівник  – 

Маргарита Міхова); 

ІІ місце -  Костянтин 

ТРЕМБА 

-  вихованець Комунального закладу 
«Валківський будинок дитячої та 
юнацької творчості Валківської міської 
ради Харківської області» (керівник – 
Вікторія Білецька); 

 -  Анна 

МІРОШНІЧЕНКО 

-  учениця  Комунального закладу 
«Вовчанський ліцей № 1 Вовчанської 
міської ради Чугуївського району 
Харківської області» (керівник – 

Вікторія Висоцька);  

 -  Уляна 

КЛИНОВСЬКА 

-  учениця Кобзівської гімназії 
Наталінської сільської ради 
Красноградського  району Харківської 
області (керівник – Лідія Дубина); 

ІІІ місце -  Марія ОНАЦЬКА, 

Богдан 

КУРИСЬКО 

-  вихованці Комунального закладу 
«Валківський будинок дитячої та 
юнацької творчості Валківської міської 
ради Харківської області» (керівник – 
Вікторія Білецька); 



 -  Діана СУКЕСОВА, 

Нарин САЛИХ  

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

Ірина Підкопаєва); 

 -  Крістіна 

КОВАЛЕВСЬКА 

-  учениця Комунального закладу 
«Дергачівський ліцей № 2» 
Дергачівської міської ради Харківської 
області (керівник – Тетяна 
Ковалівська); 

 -  Поліна 

ПОСПЄЛОВА  

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 9» 
Харківської обласної ради (керівник – 
Інна Долженко); 

 -  Дмитро 

ВАРИВОДА 

-  вихованець Комунального закладу 
«Печенізький центр дитячої та 
юнацької творчості Печенізької 
селищної ради» (керівник – Юлія 

Тимошенко); 

 
середня вікова категорія − 11-14 років 

 

І місце -   Яна ХИЖНЯК -  учениця  Комунального закладу 

«Вовчанська гімназія № 6 Вовчанської 

міської ради Чугуївського району 

Харківської області» (керівник – 

Людмила Бутенко); 
 -  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

-  учень Коломацького ліцею імені Героя 
Радянського Союзу                      І.Є. 
Єгорова Коломацької селищної 
ради Коломацького району Харківської 
області (керівник – Людмила Саєнко); 

ІІ місце -  Ангеліна 

КУЛАКОВСЬКА 

-  учениця Комунального закладу 
«Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради» Красноградського 
району Харківської області (керівник  – 

Олена Бурлаєнко); 



 -  Ксенія 

КОНОВАЛ, 

Яна КИСЛИЧКА 

-  учениці Комунального закладу 
«Люботинська спеціалізована 
мистецька школа-інтернат «Дивосвіт»» 
Харківської обласної ради (керівник – 
Тамара Вакуленко); 

ІІІ місце -  Стелла 

СВІРІДЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 
Харківської обласної ради (керівник –
Анна Величенко); 

 -  Анастасія 

БОЖЕДАЙ 

-  учениця Комунального закладу 
«Мереф'янський ліцей № 1 імені І.Я. 
Перемота» Мереф’янської міської ради 
Харківської області (керівник – 

Світлана Лихобаба); 

 -  Кіра МАРЧЕНКО -  вихованка Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 9» 
Харківської обласної ради (керівник – 

Інна Долженко); 

старша вікова категорія − 15-18 років 
І місце -  Валерія 

ОХОТСЬКА 

-  учениця  Комунального закладу 
«Вовчанська гімназія № 6 Вовчанської 
міської ради Чугуївського району 
Харківської області» (керівник – Алла 

Помазун); 

 -  Вікторія 

ВЕДЕРІС 

-  вихованка Комунального закладу 
«Солоницівський дитячий клуб 
«Орлятко» Харківської області   

(керівник – Яна Тєрєхова); 

ІІ місце -  Станіслав 

САДОВНИЧИЙ 

-  вихованець Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 
Харківської обласної ради (керівник –

Анна Величенко); 

ІІІ місце -  Марія 

ВАСИЛЬЄВА  

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 
Харківської обласної ради (керівник – 

Вікторія Лупандіна).   

 
 
 



Розділ «Поезія (вірші)»,  
молодша вікова категорія − 7-10 років 

 

І місце -  Вероніка  

ПРОСКУРНІНА 

 

-  учениця  Комунального закладу 

«Сазоно-Баланівська гімназія» 

Богодухівської міської ради 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Колмик Л.В.); 

ІІ місце -  Даніїл 

ГЕТЬМАН 

 

-  учень Комунального закладу 
«Солоницівська гімназія «Перлина»» 
Дергачівської районної ради 
Харківської області (керівник –                  
Грушковська Л.В.); 

ІІІ місце -  Діана 

ІВАНЧЕНКО 

 

-  учениця Роздольської гімназії 

Наталинської сільської ради 

Красноградського району Харківської 

області (керівник – Руденко Т.О.); 

 
середня вікова категорія − 11-14 років 

 

І місце -  Андрій 

КИСЛИНСЬКИЙ 

-  вихованець Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Кислинська Т.В.); 

ІІ місце -  Вікторія 

НАДОЛІШНА 

-  учениця Комунального закладу 

«Великопроходівський ліцей» 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник  – Надолішна А.В.); 

ІІІ місце -  Анастасія 

ШЕХАНІНА 

-  учениця Комунального закладу 

«Ветеринарний ліцей» Дергачівської 

міської ради Харківської області 

(керівник – Удовікова Т.С.); 

 

 

Директор  оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА  

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від 03.11.2021 № 141 

 

Список учасників 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді 
«За нашу свободу», відзначених подяками Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 
 

Софія СОРОКІНА учениця Комунального закладу «Полково-

Микитівський ліцей»  Богодухівської міської ради 

Харківської області (керівник – Михайло Карпець); 

Тетяна БРИНЦЕВА вихованка Балаклійського центру дитячої та 

юнацької творчості  Балаклійської міської ради 

Харківської області (керівник – Олена Плоскінная);  

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

Комунального закладу «Валківський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Валківської міської 

ради Харківської області (керівник – Вікторія 

Білецька);  

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ  

Комунального закладу «Вовчанський ліцей № 1 

Вовчанської міської ради Чугуївського району 

Харківської області» (керівник – Вікторія 

Висоцька);   

Ніна ДЯКУН,  

Ірина МОСКАЛЬОВА 

вихованки Комунального закладу «Дворічанський 

центр дитячої та юнацької творчості» Харківської 

області (керівник – Оксана Філімонова); 

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

Дергачівського будинку дитячої та юнацької 

творчості» Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Світлана Маслій, Альона 

Піщуліна); 

Вероніка ЦИБЕНКО  учениця Комунального закладу «Дергачівський 

ліцей № 2» Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Олена Цибенко); 



УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Чернещинського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів    

– дошкільний навчальний заклад» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області (керівник – 

Олександра Верета); 

Катерина СИНЕНКО учениця Пришибського ліцею Донецької селищної 

ради Ізюмського району Харківської області 

(керівник – Наталія Білодід);  

Ірина СВІРІДОВА учениця Шебелинської гімназії Донецької селищної 

ради Ізюмського району Харківської області 

(керівник – Людмила Кучменко); 

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Вишнівської гімназії Савинської селищної ради 

Ізюмського району Харківської області (керівник – 

Світлана Панченко); 

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Зорянської гімназії Красноградської міської ради 

Харківської області (керівник – Ірина Маяцька); 

Ігор ТАРАННІК учень Комунального закладу «Курилівська гімназія 

Курилівської сільської ради Куп'янського району 

Харківської області» (керівник – Людмила 

АВЕРІНА); 

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Роздольської гімназії  Наталінської сільської ради 

Красноградського району Харківської області 

(керівник – Тетяна Матвієнко);  

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Піщанського ліцею Красноградської міської ради 

Харківської області (керівник – Валентина 

Федоренко); 

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Комунального закладу «Люботинська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат 

«Дивосвіт» Харківської обласної ради» (керівники – 

Олександр Вакуленко, Тамара Вакуленко);  

Юлія ГОЛУБНИЧА, 

Світлана ЛИХОШВАЙ 

вихованки Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

(керівники – Тетяна Кулик, Наталія Шмат);  



УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Різуненківського ліцею Коломацької селищної ради 

Харківської області (керівник – Оксана Корнієнко);   

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

Комунального закладу «Печенізький центр дитячої 

та юнацької творчості Печенізької селищної ради» 

(керівник – Юлія Тимошенко); 

Анна СТЬОГІНА вихованка Комунального закладу 

«Сахновщинський будинок дитячої та юнацької 

творчості Сахновщинської селищної ради 

Харківської області (керівник – Анастасія 

МІНЯЙЛО); 

Анна ЗАЛУНІНА  учениця Комунального закладу «Солоніцевський 

ліцей № 3» Солоніцевської селищної ради 

Харківської області (керівник – Олеся Черноброва);  

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Комунального навчального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Циркунівської сільської ради 

Харківської області (керівник – Наталя Комарова); 

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Комунального закладу «Харківська спеціальна 

школа № 5» Харківської обласної ради (керівники – 

Вікторі Лупандіна, Артем Онілов, Лідія Онілова);  

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Комунального закладу «Харківська спеціальна 

школа № 9» Харківської обласної ради (керівник – 

Інна Долженко). 

 

 

Директор                  оригінал підписано                                   Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від 03.11.2021 № 141 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді 

 «За нашу свободу» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 

24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

основними напрямами позашкільної освіти), листа Українського державного центру 

позашкільної освіти від 07.09.2021 р. № 09-06 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу», враховуючи 

Постанову Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021р. № 954 «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від        9 грудня 2020 р. № 1236 і від 

29 червня 2021 р.  № 677», з 15-20 жовтня 2021 року у Комунальному закладі 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (далі – Палац) 

відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу»  в дистанційній формі (далі – Конкурс). 

           В Конкурсі в розділах «Образотворче мистецтво» та «Поезія (вірші)», взяли 

участь 135 учасників,  з них 102 учні закладів загальної середньої освіти, 73 

вихованці закладів позашкільної освіти з 7-и районів області, 17-ти об'єднаних 

територіальних громад, 4 закладів освіти обласного підпорядкування. 

          За результатами конкурсу переможцями стали  

30 учасників, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти 

становить  16 осіб; кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 14 осіб. 

         До складу журі були залучені доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 

кандидат педагогічних наук, член Національної спілки народних майстрів України 

Л.В. Лісунова, член Національної спілки народних майстрів України; викладач 

Харківського національного університету будівництва та архітектури В.А. 

Тесленко, член Союзу художників України (Харківське відділення); керівник 

гуртків «Образотворче мистецтво» відділу Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» Г.В. Воловик, актриса 

Харківського академічного російського драматичного театру імені О.С. Пушкіна, 

керівник гуртка театрального мистецтва Комунального закладу  «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» К.О. Вацек; актор Харківського 



академічного російського драматичного  театру імені О.С. Пушкіна, керівник 

гуртка театрального мистецтва Комунального закладу  «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» В.В. Частніков, член Харківського 

обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, член Центральної 

ради Всеукраїнського об’єднання ветеранів М.І Мох. 

           Журі відзначило високий рівень виконання робіт у розділах «Образотворче 

мистецтво» та «Поезія (вірші)», зокрема роботи конкурсантів з Комунального 

закладу «Валківській будинок дитячої та юнацької творчості», Комунального 

закладу «Вовчанська гімназія № 6 Вовчанської міської ради Чугуївського району», 

Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 2 Дергачівської міської ради, 

Кобзівської гімназії Наталінської сільської ради Красноградського  району, 

Комунального закладу «Курилівська гімназія Курилівської сільської ради 

Куп'янського району», Комунального закладу «Мереф'янський ліцей № 1» 

Харківської області, Комунального закладу «Печенізький центр дитячої та 

юнацької творчості Печенізької селищної ради, Комунального закладу 

«Солоницівський дитячий клуб «Орлятко», Комунального закладу «Вовчанський 

ліцей № 1 Вовчанської міської ради Чугуївського району», Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат «Дивосвіт» Харківської 

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

Харківської обласної ради, Комунального закладу «Харківська санаторна школа 

№ 9», Комунального закладу «Ветеринарний ліцей» Дергачівської міської ради, 

Комунального закладу «Великопроходівський ліцей» Дергачівської міської ради, 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», Роздольської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського 

району,  Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості».                                             

          Під час оцінювання творчих робіт у номінаціях «Образотворче мистецтво» 

та «Поезія (вірші)» враховано художній рівень виконання, загальну грамотність, 

самостійність у виконанні, відповідність народним традиціям, відображення 

місцевого колориту, композиційну досконалість, загальну охайність оформлення, 

повноту розкриття теми роботи та відповідність тематиці повноту розкриття теми 

роботи та відповідність тематиці Конкурсу. Оргкомітетом Конкурсу виявлено, що 

роботи учасників мають актуальність, відповідають вимогам та віковим інтересам 

й пізнавальним можливостям учасників Конкурсу, свідчать про обізнаність та 

зацікавленість авторів робіт щодо історії України та боротьбі українців за 

незалежність. 

 

 

Директор             оригінал підписано                                           Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 


