
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

15.12.2021 Харків № 174    

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український 

сувенір» 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

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

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 

24.11.2020 № 1452, плану роботи «Комунального закладу «Харківський 

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

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 

09.12.2021 № 264 «Щодо проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір», з 01 по 15 грудня 2021 року проведено обласний   етап 

Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»  

(далі – Виставка-конкурс). 

Захід проводився з метою виховання національного світогляду 

учнівської молоді через залучення її до пізнання джерел та процесу творення 

українського народного мистецтва, сприяння налагодженню духовного 

контакту дитини і батьків у процесі спільної творчості на традиційному ґрунті; 

стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні 

робіт із використанням традиційних матеріалів і технік; співпраці і обміну 

досвідом між осередками дитячої творчості, культурноосвітніми установами. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі 

 

НАКАЗУЮ:  

 

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

 

2. Відзначити переможців обласного етапу Виставки-конкурсу грамотою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

 

3. Визначити учасників обласного етапу Виставки-конкурсу, які брали 

активну участь і показали достатній рівень виконання робіт (додаток 2). 
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4. Відзначити учасників Виставки-конкурсу грамотою Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за 

активну участь. 

 

5. Довести інформацію про результати обласного етапу Виставки-конкурсу 

до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

Харківської області (додаток 3). 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 15.12.2021 № 174 
 

 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» 
 
 

ЯКИМЕНКО 
Надія, 9 років 

-  учениця Комунального закладу «Павлівська гімназія» 
Богодухівської міської ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – УСТИНОВА І.) 

НЕВИННА 
Анастасія, 
(категорія 6-11 
років) 

-  вихованка гуртка «Народна творчість» Комунального 
закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької 
творчості» Богодухівської міської ради Харківської 
області» (керівник – БЕЗУГЛА І.М.) 

МОРГУН 
Любомир, 14 
років 

-  вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» 
Красноградського центру дитячої та юнацької 
творчості Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник – ШЕВЧЕНКО Ю.В.) 

СИРОТА 
Дар’я, 12 років 

-  вихованка гуртка «Різьблення по дереву» 
Комунального закладу «Золочівський будинок 
дитячої та юнацької творчості» Золочівської 
селищної ради (керівник – ЛАВРІНЕНКО І.В.) 

КАРБАНЬ  
Єлизавета,  
13 років 

-  вихованка Комунального закладу «Станція юних 
техніків №1 Харківської міської ради»  (керівник – 
ТКАЧЕНКО І.Ю.) 

БОРИСОВСЬК
А Вікторія,  
10 років 

-  вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 
Комунального закладу «Лозівська станція юних 
натуралістів» Лозівської міської ради (керівник – 
ГАНЖА І.В.) 

КУНЄВА 
Камалія, 9 
років 

-  вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 
Комунального закладу «Глушківський ліцей» 
Курилівської сільської ради Куп’янського району 
Харківської області (керівник – КРИВЧАЧ В.В.) 

БАРБАТ Марія, 

15 років 

-  вихованка гуртка «Моделювання та конструювання 
одягу» Красноградського центру дитячої та юнацької 
творчості Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник – ЖУРАВСЬКА О.М.)  



 4 

ГУРЕНКО 
Валерія, 9 років 

-  вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» Комунального 
закладу «Валківський Будинок дитячої та юнацької 
творчості Валківської міської ради Харківської 
області» (керівник – КОДАЦЬКА С.О.) 

ШНАЙДЕР 
Владислава,  
13 років 

-  вихованка гуртка «Бісерне рукоділля» Комунального 
закладу «Валківський Будинок дитячої та юнацької 
творчості Валківської міської ради Харківської 
області» (керівник – КОДАЦЬКА С.О.) 

БІЛЕЦЬКА 
Яна, 14 років 

-  вихованка гуртка «Бісерне рукоділля», Комунального 
закладу «Валківський Будинок дитячої та юнацької 
творчості Валківської міської ради Харківської 
області» (керівник – КОДАЦЬКА С.О.) 

МАТЯШЕНКО  
Алла,  
16 років 

-  вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів», 
Комунального закладу «Валківський Будинок дитячої 
та юнацької творчості Валківської міської ради 
Харківської області»  (керівник – ГАНУЩАК Н.Й.) 

ЛУКАШЕНКО 
Лев, 8 років 

-  вихованець гуртка «Валяння вовни» 
Красноградського центру дитячої та юнацької 
творчості Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник – ГОНЧАРОВА О.М.) 

НІКОНОВИЧ 
Ольга, 8 років 

-  вихованка Комунального закладу «Станція юних 
техніків №1 Харківської міської ради»  
(керівник – ШКУТОВА Г.В.) 

ГОМОН  Міла,  
14 років 

-  вихованка зразкового художнього колективу 
«Слобожаночка» ІЗЮМСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ 
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ (керівник – ГОРЕНКО М.А.) 

ГАВРИЛЕНКО 
Марія,  
9 років 

-  вихованка Комунального закладу «Богодухівський 
центр дитячої та юнацької творчості» Богодухівської 
міської ради Харківської області» (керівник – 
УСАТЕНКО О. ) 

ГЕВОРКЯН 
Емма, 15 років 

-  учениця 10 класу Андріївсього ліцею №1 Донецької 
селищної ради Ізюмського району Харківської 
області (керівник –  ШЕВЧЕНКО З.В.) 

КОЛОМІЙЧУК  
Крістіна,  
12 років 

-  вихованка гуртка «Декоративно прикладне 
мистецтво» Комунального закладу «Зміївський центр 
дитячої та юнацької творчості» Зміївської міської 
ради Чугуївського району Харківської області 
(керівник – КУРИЛО Н.В.) 

Гурток 
«Амігірумі» 
(категорія 6-11 
років)  

-  Центру позашкільної освіти Чкаловської селищної 
ради Чугуївського району Харківської області 
(керівник – МІНЕНКО Ю.В.) 
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НАРОЖНА 
Вікторія,  
15 років 

-  учениця Комунального закладу «Гетьманівський 
ліцей» Шевченківської селищної ради Куп’янського 
району Харківської області (керівник – ГУДЕНКО 
Н.Є.) 

ШКУРКО 
Олександр,  
12 років 

-  вихованець гуртка «В’язання» Шевченківського 
будинку дитячої та юнацької творчості 
Шевченківської селищної ради Куп’янського району 
Харківської області (керівник – ШКУРКО Н.М.) 

ТКАЧЕНКО 
Кристина, 
9 років 

-  вихованка гуртка «Писанкарство» Комунального 
заклау «Лозівська станція юних натуралістів» 
Лозівської міської ради Харківської області (керівник 
–  ТИХА С.Ф.) 

ШУЛЯК Ірина, 16 

років 

-  вихованка гуртка «Юні флористи» Комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 4 
Харківської міської ради» (керівник – 
ПОЛИВАНОВА О.І.) 

ТАБАК Софія, 
14 років 

-  вихованка творчої майстерні «Веселка» 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОКОТИЛІВСЬКИЙ 
ЛІЦЕЙ «ПРОМІНЬ» ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» (керівник – БІДА К.І.) 

ПУРЕСЬКІН 
Артем, 13 років 

-  вихованець творчої майстерні «Веселка» 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОКОТИЛІВСЬКИЙ 
ЛІЦЕЙ «ПРОМІНЬ» ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» (керівник – ЧУБУКІН Г.В.) 

КРИВОЛАПОВ 
Глеб,  
12 років 

-  вихованець гуртка «Художня кераміка» 
Комунального закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» (керівник – РУС Я.Г.) 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 15.12.2021 № 174 
 

Список активних учасників обласного етапу  
Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. МАЛЮТА Юлія,  

9 років 

Комунальний заклад «Лозівська 

станція юних натуралістів» 

Лозівської міської ради Харківської 

області 

ГАНЖА І.Г. 

2. Бондаренко 

Уляна,15 років, 

Бондаренко 

Дарина, 13 років 

Комунальний заклад «Лозівська 

станція юних натуралістів» 

Лозівської міської ради Харківської 

області 

ГАЙШИНСЬКА 

Л.А. 

3. ЛОБЯК Поліна КУ «Вовчанський будинок дитячої 

та юнацької творчості» 

Вовчанської міської ради 

Чугуївського району Харківської 

області 

ФЕРДЖУЛЯН 

О.П. 

4. МОЗГОВА 

Софія, 12 років 

Комунальний заклад 

«Наталинський ліцей Наталинської 

сільської ради Красноградського 

району Харківської області» 

БУРЛАЄНКО 

О.М. 

5. СИСОЄВА 

Катерина, 15 

років 

Комунальний заклад 

«Безм’ятежненський ліцей» 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області 

СИСОЄВА Н.І. 

6. КОСЕНКО 

Михайло, 8 років 

Комунальний заклад 

«Первомайський будинок дитячої 

та юнацької творчості» 

Первомайської міської ради 

Харківської області» 

ЖУРАВЛЬОВА 

Т.В. 

7. БЛИЗНЮК 

Вікторія, 8 років 

Комунальний заклад «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» 

Харківської міської ради» 

ВОВК Я.О. 

8. ХУДОБА Іван, 10 

років 

Шевченківський ліцей №1 

Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської 

області 

ВІТКОВСЬКА 

Н.В. 
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9. ОСЕДЦЯ Іван, 12 

років 

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ БУДИНОК 

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

МИШАК С.М. 

10. ЖОСАН Іван, 8 

років 

Чугуївський будинок дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської 

міської ради Харківської області 

КОЗІНЧЕНКО 

Т.В. 

11. ТОМКО 

Маргарита, 10 

років 

Комунальний заклад 

«Глушківський ліцей Курилівської 

сільської ради Куп’янського району 

Харківської області» 

КУЗЬМЕНКО 

С.П. 

12. ВЛАСЕНКО 

Аліса, 11 років 

Куп’янський центр дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської 

міської ради Харківської області 

ТОМАХ С.В. 

13. ДЯЧЕНКО 

Софія, 10 років 

Комунальний заклад 
«Солоницівський ліцей №3» 
Солоницівської селищної ради 
Харківського району Харківської 
області 

ФУРСОВА О.В. 

14. ЖМАКО Дарина, 

14 років 

БАРВІНКІВСЬКИЙ БУДИНОК 
ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 
БАРВІНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДЗЮБА С.В. 

15. МАТВІЄНКО 

Людмила, 14 

років 

Комунальний заклад «Центр дитячої 
та юнацької творчості «Імпреза» 
Пісочинської селищної ради 
Харківського району Харківської 
області 

ЯЧІНА Н.О. 

16. КАПІНУС Таїсія, 

14 років 

Комунальний заклад «Центр дитячої 
та юнацької творчості «Імпреза» 
Пісочинської селищної ради 
Харківського району Харківської 
області 

ЯЧІНА Н.О. 

17. Гурток 

«Бісероплетіння» 

Комунальний заклад 
«Великобурлуцький центр дитячої 
та юнацької творчості 
Великобурлуцької селищної ради» 
Харківської області 

ЛЯХОВА Л.І. 

18. ПАЩЕНКО 

Дарія, 14 років 

Комунальний заклад «Валківський 
Будинок дитячої та юнацької 
творчості Валківської міської ради 
Харківської області» 

ГАНУЩАК Н.Й 
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19. БОНДАРЕНКО 

Ростислав 

Комунальний заклад «Валківський 
Будинок дитячої та юнацької 
творчості Валківської міської ради 
Харківської області» 

РУЧКА В.І. 

20. ВАЛЄЄВ 

Дмитро, 16 років 

 Комунальний заклад «Харківська 
спеціальна школа № 5 Харківської 
обласної ради»  

ЛУПАНДІНА 

В.М. 

21. МАЛАХОВА 

Маргарита,  

11 років 

Комунальний заклад 

«Первомайський будинок дитячої 

та юнацької творчості 
Первомайської міської ради 
Харківської області» 

МАЛАХОВА 

О.Ю. 

22. СОРОКІН Тимур, 

12 років 

Дергачівський будинок дитячої та 
юнацької творчості Дергачівської 
міської ради Харківської області 

ТРІСКАЧ О.Я. 

23. ГРИБОВОДА 

Катерина, 10 

років 

Куп’янський центр дитячої та 
юнацької творчості Куп’янської 
міської ради Харківської області 

ТЮПА Т.М. 

24. ПЄЛІХОВ 

Олександр, 10 

років 

Комунальний заклад «Зміївський 
центр дитячої та юнацької 
творчості» Зміївської міської ради 
Чугуївського району Харківської 
області 

ЗАТОЛОКІНА 

Т.В. 

25. ГАЛДОБІНА 

Катерина, 12 

років 

Ватутінський ліцей 
Нововодолазької селищної ради 
Харківської області 

 

26. ЦЕРКОВИНА 

Юлія, 13 років 

Слобідська гімназія  
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району 
Харківської області 

ІВАНОВА Н.І. 

27. ШВОРАК Павло, 

учень 8 класу 

Комунальний заклад 
«Токарівський ліцей» 
Дергачівської міської ради 
Харківської області 

ШВОРАК  О.А. 

28. СТРЕЛЬБИЦЬКА 

Анастасія, 10 

років 

Комунальний заклад 

«Первомайський будинок дитячої 

та юнацької творчості 
Первомайської міської ради 
Харківської області» 

ГЛЕБОВА 

Катерина 

29. ОРНЄВА Анна,  

9 років 

Комунальний заклад 

«Первомайський будинок дитячої 

та юнацької творчості 

Первомайської міської ради 

Харківської області» 

ДАНІЛЬЧЕНКО 

Н.Ю. 
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30. ГОЛОВКО 

Марина, 11 років 

Дергачівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської 

міської ради Харківської області 

ТРІСКАЧ О.Я. 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 15.12.2021 № 174 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу  

«Український сувенір» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

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

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 

24.11.2020 № 1452, плану роботи «Комунального закладу «Харківський 

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

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 

09.12.2021 № 264 «Щодо проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір», з 01 по 15 грудня 2021 року проведено обласний етап 

Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» (далі – Виставка-

конкурс). 

Захід проводився з метою виховання національного світогляду 

учнівської молоді через залучення її до пізнання джерел і процесу творення 

українського народного мистецтва, сприяння налагодженню духовного 

контакту дитини і батьків у процесі спільної творчості на традиційному ґрунті; 

стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні 

робіт із використанням традиційних матеріалів і технік; співпраці та обміну 

досвідом між осередками дитячої творчості, культурноосвітніми установами. 

Захід проводився з метою виховання національного світогляду учнівської 

молоді через залучення її до пізнання джерел та процесу творення українського 

народного мистецтва, сприяння налагодженню духовного контакту дитини і 

батьків у процесі спільної творчості на традиційному ґрунті; стимулювання 

розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні робіт із 

використанням традиційних матеріалів і технік. 

В обласному етапі Виставки-конкурсу взяли участь вихованці закладів 

позашкільної освіти, учні закладів загальної середньої освіти та закладів освіти 

обласного підпорядкування із 7 районів області, 37 об’єднаних територіальних 

громад.  

Учасники Виставки-конкурсу представили 220 робіт, виконаних із глини, 

дерева, лози, соломи, трави, тканини, паперу, солоного тіста, що відповідають 

поняттю «Сувенір»: зразки традиційних і копії стародавніх іграшок, 

дизайнерські вироби, сучасні саморобні іграшки та предмети вжитку, де 

органічно поєднуються національні художні традиції, сучасні тенденції 

формотворення. 
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Журі відзначило високий рівень виконання авторських робіт 

вихованцями Комунального закладу «Павлівська гімназія» Богодухівської 

міської ради Богодухівського району Харківської області, Комунального 

закладу  «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» Богодухівської 

міської ради Харківської області», Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської міської ради Харківської області,  

Комунального закладу  «Золочівський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Золочівської селищної ради, Комунального закладу «Станція юних техніків №1 

Харківської міської ради», Комунального закладу «Лозівська станція юних 

натуралістів» Лозівської міської ради Харківської області, Комунального 

закладу «Глушківський ліцей» Курилівської сільської ради Куп’янського 

району Харківської області, Комунального закладу «Валківський Будинок 

дитячої та юнацької творчості Валківської міської ради Харківської області», 

Комунального закладу «Станція юних техніків №1 Харківської міської ради», 

ІЗЮМСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, Андріївсього ліцею №1 Донецької селищної 

ради Ізюмського району Харківської області, Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області, Центру позашкільної освіти 

Чкалівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 

Комунального закладу «Гетьманівський ліцей» Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району, Шевченківського будинку дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради Куп’янського району Харківської області, 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 4 Харківської 

міської ради», КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОКОТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

«ПРОМІНЬ» ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 
 
 

Директор  оригінал підписано     Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


