
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 
 

НАКАЗ 
 

23.12.2021 Харків № 179    
 

Про результати проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки - конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з 

початкового технічного 

моделювання 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

від 24.11.2020 року № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 

рік (за основними напрямками позашкільної освіти)», плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2021 рік, враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.10.2021 року № 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2021 року № 1236», з 22 по 30 листопада 2021 року 

відбувся обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання» (далі − 

виставка-конкурс). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 
 

НАКАЗУЮ:  
 

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

2. Відзначити учасників виставки-конкурсу, які стали переможцями дипломами 

І. ІІ, ІІІ ступенів Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» (додаток 1).  
 

3. Відзначити учасників виставки-конкурсу подяками Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за високий 

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

4. Довести інформацію про результати проведення виставки-конкурсу до 

відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

Харківської області (додаток 3). 
 

5. Контроль за виконанням тцього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 
 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т.І. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 23.12.2021 № 179 
 

Список переможців 
обласного етапу Всеукраїнської виставки- конкурсу робіт  

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання 
 

Номінація «Найпростіші автомоделі» 

 

І місце Олександр 

БАРИШНІКОВ 

 

- вихованець Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської районної ради Харківської 

області, за роботу «Пожежний 

автомобіль» (керівник – Бабак Л.П.); 

 

ІІ місце Костянтин 

МОШЕНСЬКИЙ  

- вихованець Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області, 

за роботу «Автомобіль» (керівник –        

Мошенська Н.В.); 

 

ІІІ місце Анастасія 

ЛИТВІНЕНКО 

 

- вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області, за 

роботу «Сонячне авто» (керівник –-  

Іванова А.Д). 

 

Номінація «Найпростіші авіа- та ракетомоделі» 

 

І місце Григорій 

КРАВЧЕНКО  

- вихованець Ізюмського центру дитячої 

та юнацької творчості Ізюмської міської 

ради Харківської області, за роботу «Гумо 

моторний літак» (керівник – 

Мараховський К.В.); 

 

ІІ місце Дмитро КРАСУЛЯ  - вихованець «Ізюмського центру дитячої 

та юнацької творчості» Ізюмської міської 

ради Харківської області, за роботу 

«Літак» (керівник – Івченко В.Г.); 
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ІІІ місце Дамір ФОМЕНКО  - учень Шелестівського ліцею 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області, 

за роботу «Веселий кукурузник» (керівник 

– Криворучко Н.Г.). 

Номінація «Найпростіші судномоделі» 

 

І місце Владислав ГРИШИН  - вихованець «Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості» 

Дергачівської міської ради Харківської 

області, за роботу «Інський бальсовий 

пліт «Кон-тікі»» (керівник - Єфімов В.В.); 

 

ІІ місце Арсеній БЕЛАШЕВ  - вихованець Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Валківської міської 

ради Харківської області, за роботу 

«Летючий голландець» (керівник -     

Ручка В.І.); 

 

ІІІ 

місце 

Євген МАЛОРОД  - вихованець «Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості» 

Дергачівської міської ради Харківської 

області, за роботу «Крейсер» (керівник - 

Єфімов В.В.); 

 

ІІІ 

місце 

Анна МАРУЩАК  - вихованка «Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості» 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Вітрильник «Мрія»» 

(керівник - Єременко Т.В.). 

 

Номінація «Найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та 

механізми»  

І місце Богдан ІЛЬЧЕНКО  - вихованець «Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості» 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Моряк Яшко» 

(керівник – Шевченко Ю.В.); 

 

ІІ місце Олександр СУЛИК  - вихованець «Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості» 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Акробат Мишко» 

(керівник – Гончарова О.М.);  
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ІІІ місце Олександр 

СЕМЕНЯКА  

- вихованець Комунального закладу 

«Дворічанський центр дитячої та 

юнацької творчості» Дворічанської 

селищної ради Куп’янського району, за 

роботу «Пліт» (керівник - Торчун С.В.).  

Номінація «Ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів 

електротехніки» 

І місце Анна ЗЛИДЕНЬ  - учениця Зачепилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області, за роботу «Квітка-світильник 

«Лілія»» (керівник –   Краснік О.С.);  

ІІ місце  переможця не визначено; 

ІІІ місце  переможця не визначено. 

Номінація «Вироби у стилі народних мистецтв та сучасного дизайну» 

 

І місце Катерина 

СВІТЛИЧНА  

- вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області, за 

роботу «Ключниця» (керівник -     

Кривчан В.В.); 

 

ІІ місце Дар’я ЄНДОВИЦЬКА, 

Дар’я БЕЛЯЄВА   

- вихованки Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області, за 

роботу «Органайзер для дрібниць» 

(керівник -     Кайгородцева О.Г.); 

 

ІІІ місце Софія БАЙБИК  - вихованка Комунального закладу 

«Лозівський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Лозівської міської ради 

Харківської області, за роботу «Бичок» 

(керівник – Гапич О.А.). 

 

Номінація «Сувеніри та м’яка іграшка» 

 

І місце Вероніка 

АБРАМІТОВА  

- вихованка Комунального закладу 

«Ізюмський центр дитячої та юнацької 

творчості» Ізюмської міської ради 

Харківської області, за роботу «Зайка-

балерина» (керівник – Колісник В.О.); 
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ІІ місце Анна МОСКВІНА  - вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Іграшка для братика» 

(керівник - Акулова Н.В.); 

 

ІІ місце Анастасія 

ТІМОФЄЄВА  

- вихованка Нововодолазьського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазьської селищної ради 

Харківської області, за роботу «Моя 

найкраща подружка» (керівник – 

Шевченко С.А.); 

 

ІІІ місце Ангеліна 

КОВАЛЕНКО  

- учениця Шелестівського ліцею 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області, 

за роботу «Котик» (керівник – 

Пономаренко Н.В.). 

Номінація «Вироби в техніці оригамі та паперопластики» 
 

І місце Олександр 

ГАЛУШКА  

- вихованець Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Чудо-юдо риба-кит» 

(керівник – Бугаєнко Т.); 

 

ІІ місце Учні 3-го класу  - учні Комунального закладу «Орчицька 

початкова школа» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області, за 

роботу «Матінка-природа» (керівник – 

Філіппова О.В.); 

 

ІІ місце Вероніка ЛАНШИНА  - вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області, за 

роботу «Лісова принцеса» (керівник - 

Федоран А.В.); 

 

ІІІ місце Евеліна МЕЗЕНЦЕВА  - вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області, 

за роботу «Коргі і кіт» (керівник -        

Мезенцева Л.М.). 
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Номінація «Макети будівль» 

 

І місце Клім НЕСТЕРОВ  - вихованець Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Інопланетний космодром» (керівник – 

Дредягіна І.Д.); 

 

ІІ місце Евеліна ГРИЦЕНКО, 

Вікторія 

МИКОЛЕНКО  

- вихованки Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області, за 

роботу «Чарівний будинок» (керівник – 

Лукіних М.В.); 

 

ІІІ місце Єгор РІЗУНЕНКО  - учень Різуненківського ліцею 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області, 

за роботу «Млин» (керівник - Корнієнко 

О.О.). 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 23.12.2021 № 179 

 
Список учасників 

обласного етапу Всеукраїнської виставки- конкурсу робіт  
учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання, 

відзначених подяками Комунального закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» 

 
 

 

Анна ПІГАРЕВА  - учениця Різуненківського ліцею Коломацької 

селищної ради Коломацького району 

Харківської області, за роботу «Дзвіночки» 

(керівник- Корнієнко О.О.); 

 

Юлія ДІДКО  - вихованка Кегичівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Кегичівської селищної ради 

Харківської області, за роботу «Папуга» 

(керівник – Гуртова М.О.); 

 

Тамерлан КЕРІМОВ - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3» Харківської міської ради, за 

роботу «Танк Т-34-85» (керівник – Барон В.С.); 

 

Єгор ТРОФИМЕНКО - учень Різуненківського ліцею Коломацької 

селищної ради Коломацького району 

Харківської області, за роботу «Синій тигр» 

(керівник –  Корнієнко О.О.); 

 

Ростислав 

СОРОЧИНСЬКИЙ  

- учень Донецького ліцею №2 Донецької 

селищної ради Ізюмського району Харківської 

області, за роботу «Підводна субмарина» 

(керівник – Дмитрієва К.В.). 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 23.12.2021 № 179 
 

Інформація  
про результати проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки- конкурсу 
робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 

24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямками позашкільної освіти)», плану роботи Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на  

2021 рік, враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від  

20.10.2021 року № 1096  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 р. № 1236», з метою стимулювання творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку, задоволення потреб дітей та юнацтва у 

творчій самореалізації, організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва, 

підвищення ролі початкового технічного моделювання у художньо-

естетичному вихованні підростаючого покоління, популяризації та розвитку 

дитячого мистецтва серед дітей та учнівської молоді на Харківщині, з 22  

по 30 листопада 2021 року відбувся обласний етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання»  (далі − виставка-конкурс). 

У виставці-конкурсі взяли участь вихованці закладів позашкільної освіти, 

учні закладів загальної середньої освіти з 4 районів області, 18 об’єднаних 

територіальних громад, а також 3 закладів освіти обласного підпорядкування . 

Для участі у виставці-конкурсі  приймалися  роботи за окремими 

напрямками творчості, а саме: найпростіші автомоделі, найпростіші авіа- та 

ракетомоделі, найпростіші судномоделі, найпростіші механічні ігри та 

іграшки, машини та механізми, ігри, іграшки та атракціони з використанням 

елементів електротехніки, вироби у стилі народних мистецтв та сучасного 

дизайну, сувеніри та м’яка іграшка, вироби в техніці оригамі та 

паперопластики, макети будівель. Всього було представлено 130 робіт. 

Журі відзначило високий рівень виконання авторських робіт вихованцями 

Комунального закладу «Станція юних техніків №3» Харківської міської ради, 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради, «Красноградського центру дитячої та юнацької творчості» 

Красноградської міської ради Харківської області, Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської міської ради Харківської області, 

Комунального закладу «Дворічанський центр дитячої та юнацької творчості» 
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Дворічанської селищної ради Куп’янського району, Різуненківського ліцею 

Коломацької селищної ради Коломацького району Харківської області, 

Донецького ліцею № 2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської 

області, Кегичівського будинку дитячої та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради Харківської області, Шевченківського будинку дитячої та 

юнацької творчості Шевченківської селищної ради Куп’янського району 

Харківської області, Комунального закладу «Ізюмський центр дитячої та 

юнацької творчості» Ізюмської міської ради Харківської області, Комунального 

закладу «Орчицька початкова школа» Зачепилівської селищної ради Харківської 

області, Комунального закладу «Лозівський Палац дитячої та юнацької 

творчості» Лозівської міської ради Харківської області. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 
 


