
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

22.09.2022 Харків № 54 

 

Про результати проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 року 

№ 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти)», листа Українського державного центру 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України від 24.05.2022р.          

№ 05-10 «Про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу», плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2022 рік, з метою підведення підсумків роботи гуртків, творчих 

об’єднань декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва, сприянню 

реалізації творчих задумів, залучення учнівської молоді до відкриття і 

розуміння прекрасного в навколишньому середовищі і у своєму житті, 

пробудження у дітей та молоді поваги до національної культурної спадщини, в 

період  із 10 серпня по 20 вересня 2022 року було проведено обласний етап 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» (далі - Виставка-конкурс)  у дистанційній 

формі на офіційному сайті Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»: https://firstpalace.kh.ua/ та на сторінці у 

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

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

НАКАЗУЮ: 

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

 

2. Відзначити учасників Виставки-конкурсу, 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. Інформацію про результати проведення Виставки-конкурсу 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  оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА   

 

 
З наказом ознайомлені:  Курукіна Т.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Додаток 1  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від22.09.2022 № 54 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 
 

за розділом «Бісероплетіння», молодша вікова категорія – 6 - 11 років 

 

І місце -  Нікіта 
НАЗАРЕНКО  

-  учень Комунального закладу 

«Богодухівський ліцей № 1» 

Богодухівської міської ради Харківської 

області (керівник –  Безугла Ірина 

Миколаївна); 

ІІ місце -  Поліна ЛИСЕНКО  -  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Білокінь Лідія 

Святославівна); 

 -  Вероніка 
ГУПАНОВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Богодухівської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Безугла Ірина Миколаївна); 

ІІІ місце -  Діана 
ПИВОВАРОВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 

 -  Марія КВАС -  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківського 

району Харківської області» (керівник –  

Євгеньєва Юлія Всеволодівна); 

за розділом «Бісероплетіння»,  старша вікова категорія – 12-18 років 

І місце -  Таїсія 

КРИЖАНОВСЬКА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківській обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – 



Підкопаєва Ірина Сергіївна); 

 -  Марія ІГОЛКІНА  -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 6» 

Харківської міськоі ради (керівник – 

Кузнецова Наталя Василівна); 

ІІ місце -  Лілія КАНАЛОШ  -  учениця Комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Жовтоводської міської ради 

Дніпропетровської області» (керівник – 

Жмакова Любов Петрівна); 

 -  Павло ОДІНЦОВ  -  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості»  Південної 

міської територіальної громади 

Харківської області» (керівник – 

Удовиченко Наталія Леонідівна); 

 -  Яна БІЛЕЦЬКА  -  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 

ІІІ місце -  Анастасія 

БАБАРИКА  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 6» 

Харківської міської ради (керівник –

Кузнецова Наталя Василівна); 

 -  Діана 

ЧУЖЕНКОВА  

-  вихованка Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Харківської області (керівник – Тільна 

Ірина Володимирівна); 

 -  Євгенія ДЯКОВА  -  учениця Сомівської філії Комунального 

закладу «Зачепилівський ліцей» 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Огар Жанна 

Борисівна); 

 -  Валерія 

СКРИННІКОВА  

-  учениця Комунального закладу 

«Дворічнокутянський ліцей» 

Солоницівської ОТГ Харківської області 

(керівник – Шелест Тетяна Олексіївна); 

за розділом «В’язання спицями, гачком»,   

молодша вікова категорія - 6-11 років 

І місце  -  Софія СЛІСЬ  -  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 



Кодацька Світлана Олексіївна); 

ІІ місце -  Діана УЗЛОВА  -  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області» (керівник – Гога Анжеліка 

Юріївна); 

ІІІ місце -  Альбіна 

МИХАЙЛЮК  

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради ради» Харківської області 

(керівник – Земляна Наталія Сергіївна); 

за розділом «В’язання спицями, гачком»,   
старша вікова категорія - 12-18 років 

І місце -  Яна БІЛЕЦЬКА  -   вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 

ІІ місце -  Ганна 

ДОБРОДОМОВА  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області» (керівник – Гога Анжеліка 

Юріївна); 

 -  Владислава 

ШНАЙДЕР  

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Кодацька Світлана Олексіївна); 

ІІІ місце -  Анна СТАЄННА  -  учениця Комунального закладу 

«Чернещинський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Сахненко Юлія Анатоліївна); 

за розділом «Вироби з природних матеріалів», 

 молодша вікова категорія – 6-11 років 

І місце 

 

 

 

 

-  Вячеслав 

ГЛУХОВЕЦЬКИЙ  

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області» (керівник – Глуховецька Вікторія 

Вікторівна); 

 -  Еріка АВАД  -  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –  Пузєєва 

Світлана Миколаївна); 

ІІ місце -  Вероніка 

ГУБАРЬКОВА  

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 



 селищної ради Харківської області 

(керівник – Земляна Наталія Сергіївна); 

 -  Даніїл НЕЙЛА -  вихованець Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

(керівник  –   Затолокіна Тетяна 

Володимирівна); 

ІІІ місце -  Тихон ЛЯБАХ  

 

-  вихованець Комунального закладу             

«Коломацький  ліцей імені Героя 

Радянського Союзу І.Є.Єгорова 

Коломацької селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області» (керівник – Межерицька 

Світлана Іванівна 

за розділом «Вироби з природних матеріалів», 

 старша вікова категорія – 12-18 років 

-  

І місце -  Ангеліна ЧАЙКА  -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Харківської області (керівник –  

Воскобойник Ольга Володимирівна); 

 -  Марія ВИННИК  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Харківської області (керівник –  

Затолокіна Тетяна Володимирівна); 

ІІ місце -  Ярослав 

КОЗИНЕЦЬ  

  

-  вихованець Комунального закладу 

«Валківський Будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Панченко Микола Миколайович); 

ІІІ місце -  Вікторія 

ШЕВЧЕНКО  

-  учениця Миронівської філії Комунального 

закладу «Біляївський ліцей» Лозівського 

району Харківської області (керівник – 

Мороз Інна Олексіївна); 

за розділом «Вироби з тіста»,  молодша вікова категорія − 6-11 років 

І місце  -  Максим ГЛЄБОВ  -  вихованець Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Глєбова Катерина Андріївна); 

 -  Олександр 

ГАЛУШКО  

-  вихованець Красноградського центру 

дитячої та юнацькоської творчості 



Красноградської міської ради (керівник – 

Бугаєнко Тетяна Олексіївна); 

ІІ місце -  Назар НАБОКА  -  учень Комунального закладу 

Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради Харківської 

області (керівник – Межерицька Світлана 

Іванівна); 

ІІІ місце -  Поліна 

АКСЬОНОВА  

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради  (керівник – 

Макаренко Вікторія Вікторівна); 

за розділом «Вироби з тіста»,  старша вікова категорія - 12 - 18 років 

 І місце – переможців не визначено; 

ІІ місце  – переможців не визначено; 
 

ІІІ місце  -  Артем 

МІРОШНІЧЕНКО  

-  учень Комунального закладу «Утківський 

ліцей» Мереф'янської міської 

територіальної громади Харківської 

області (керівник – Ласка Каріна 

Вячеславівна); 

за розділом «Гончарство та художня кераміка», 

молодша вікова категорія – 6-11 років 

І місце  -  Даніїл КОЛІСНИК -  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківської області» 

(керівник – Удовиченко Андрій 

Миколайович);   

ІІ місце -  Катерина ГОНТАРЬ  

 

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Муха Ольга Валеріївна); 

ІІІ місце -  Кіра ГРИГОРЕНКО  -  учениця Комунального закладу 

«Дворічнокутянський ліцей»  

Солоницівської ОТГ Харківської області 

(керівник – Шелест Тетяна Олексіївна); 

за розділом «Гончарство та художня кераміка»,   

старша вікова категорія – 12-18 років 

І місце -  Олексій ВАЛЄЄВ -  учень Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради (керівник – Лупандіна 

Вікторія Миколаївна); 

ІІ місце – переможців не визначено; 

ІІІ місце  – переможців не визначено; 
 



за розділом «Графіка», молодша вікова категорія - 6 − 11 років 

І місце  -  Софія 

ФАРТУШКО  

-  вихованка Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Харківської області (керівник – Сербіна 

Валентина Анатоліївна); 

ІІ місце – переможців не визначено; 

ІІІ місце  -  Вероніка 

НОВІКОВА  

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 

за розділом «Графіка», старша вікова категорія −12-18 років 

І місце -  Дмитро 

ТКАЧЕНКО  

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Воловик 

Ганна Валеріївна); 

 -  Андріана 

ПРОХОРОВА  

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник –  Муха Ольга Валеріївна); 

ІІ місце -  Анна ЗАРА  -  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Муха Ольга Валеріївна);   

 -  Павло ОДІНЦОВ  -  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківської області» 

(керівник – Удовиченко Наталія 

Леонідівна);   

ІІІ місце -  Марина 

КОНОНЕНКО  

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник –  Осадча Ганна Анатоліївна);  

за розділом «Декоративний розпис», молодша вікова категорія − 6-11років  

І місце -  Маргарита 

ЄРШОВА,  

Поліна 

ЗОЛОТЬКО  

-  вихованки Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківського району  

Харківської області» (керівник – 

Удовиченко Наталія Леонідівна);   

ІІ місце  -  Даніїл 

КОЛІСНИК  

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківського району  



Харківської області» (керівник – 

Удовиченко Наталія Леонідівна);   

ІІІ місце  -  Аіша 

СЛУПСЬКА  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області» (керівник – Мирошніченко Аліна 

Сергіївна); 

за розділом «Декоративний розпис»,  старша вікова категорія − 12-18 років 

І місце  -  Іван ОСЕДЦЯ 

 

-  вихованець Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Мишак 

Світлана Миколаївна); 

 -  Катерина 

ПАВЛОВА  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради Харківської області» 

(керівник – Удовиченко Наталія 

Леонідівна);   

ІІ місце -  Аліна ПОЛУПАН  -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради Харківської області» 

(керівник – Удовиченко Наталія 

Леонідівна);   

ІІІ місце -  Поліна 

СОКОЛОВА  

-  учениця Комунального закладу 

«Бердянський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Вагаршакян Яна 

Олександрівна); 

 -  Владислав 

ОДІНЦОВ  

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості  Південної 

міської  Ради  Харківського району  

Харківської області» (керівник – 

Удовиченко Наталія Леонідівна);   

за розділом «Живопис», молодша вікова категорія – 6-11 років 

І місце -  Злата РУДА  -   вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – 

Ігуменцева-Тесленко Наталія Вікторівна); 

 -  Аліса 

СТОЛЯРЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Глєбова Катерина Андріївна); 



ІІ місце -  Катерина 

ДМИТРЕНКО  

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Осадча Ганна Анатоліївна); 

 -  Денис ДАНИЛО  -  вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області» (керівник –  Глуховецька 

Вікторія Вікторівна); 

 -  Євгенія КРАМАР  -  учениця Зіньківщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Анголенко Вікторія 

Григорівна); 

ІІІ місце -  Арина 

КОВАЛЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Глєбова Катерина Андріївна); 

 -  Олексій 

ФУРСОВ  

-  учень Комунального закладу 

«Солоницівський ліцей № 3» 

Солоницівської селищної ради 

Харківської області (керівник – Часник 

Олена Миколаївна);   

за розділом «Живопис», старша вікова категорія − 12-18 років 

 

І місце -  Анастасія 

БАЖКО  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Міхова 

Маргарита Сергіївна); 

 -  Маргарита 

ЧЕРТКОВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Чаєнко 

Олена Дмитрівна); 

ІІ місце -  Анастасія 

СТРЕЛЬБИЦЬКА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Глєбова Катерина Андріївна); 

 -  Поліна 

ПАВЛОВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради» (керівник – Морозікова 

Олена Вікторівна); 

 -  Максим -  учень Коломацького ліцею імені Героя 



МЕЖЕРИЦЬКИЙ  

 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області 

(керівник –  Межерицька Світлана 

Іванівна); 

 -  Андрій ЯКУБА  -  вихованець Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Мишак 

Світлана Миколаївна); 

ІІІ місце  -  Аліна 

КУЗНЄЦОВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Глєбова Катерина Андріївна); 

за розділом «Ізонитка»,  молодша вікова категорія – 6-11 років 

 

І місце -  переможців не визначено; 

ІІ місце -  переможців не визначено; 

ІІІ місце -  переможців не визначено; 

за розділом «Ізонитка»,  старша вікова категорія −12-18 років 

 

І місце - Сергій 

ГЛАДКИЙ  

-  вихованець Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Харківської області (керівник – Сербіна 

Валентина Анатоліївна); 

ІІ місце  

 

переможців не визначено; 

ІІІ місце -  переможців не визначено; 

за розділом «Інші техніки виконання»,  

молодша вікова категорія −6-11 років 

І місце -  Марія 

ОБИХВОСТ  

-  учениця Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей» Коломацької 

селищної ради Харківської області 

(керівник  –  Корнієнко Оксана 

Олександрівна); 

 -  Аліна ЯРИНА  -  вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник –  Пузєєва 

Світлана Миколаївна); 

ІІ місце -  Дар'я БЕЛЯЄВА  -  вихованка Комунального закладу 



«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Кайгородцева Ольга 

Геннадіївна); 

 -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ  

-  гуртка «Юні художники» Комунального 

закладу «Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Богодухівської 

міської ради Харківської області (керівник  

– Синєпол Людмила Володимирівна); 

ІІІ місце -  Євгенія 

КРИВЦОВА  

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник –  Гуртова Марина 

Олександрівна); 

 -  Софія ШЕМЕЛЬ -  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області» (керівник – Шемель Ганна 

Олександрівна); 

за розділом «Інші техніки виконання» 

 старша вікова категорія − 12-18 років 

І місце -  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ  

 

-  учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради Харківської 

області (керівник –  Межерицька Світлана 

Іванівна); 

 -  Вікторія 

ЛЕВЧЕНКО  

-   вихованка Клубу «Оксамит» 

комунального позашкільного навчального 

закладу «Харківський міський 

комплексний центр клубів за місцем 

проживання» (керівник – Дубровска 

Марина Андріївна); 

ІІ місце -  Марія 

РУСАНОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Харківської області (керівник – 

Затолокіна Тетяна Володимирівна); 

 -  Анастасія 

НЕКРАСОВА  

-  учениця Комунального закладу 

«Солоницівський ліцей № 1» 

Солоницівської селищної ради 

Харківської області (керівник – Лісна 

Анна Леонідівна); 

ІІІ місце -  Влада ТІЩЕНКО  -  учениця Комунального закладу 



 «Солоницівський ліцей № 1» 

Солоницівської селищної ради 

Харківської області (керівник – Лісна 

Анна Леонідівна); 

 -  Марія ВИННИК -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Харківської області (керівник – 

Затолокіна Тетяна Володимирівна); 

за розділом «М’яка іграшка », молодша вікова категорія − 6-11 років 

І місце -  Аліна ХАРЧЕНКО  -  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Журавльова Тетяна Володимирівна); 

ІІ місце -  Анастасія ЄМЕЦЬ  -  учениця Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей» Коломацької 

ОТГ Харківської області (керівник – 

Корнієнко Оксана Олександрівна); 

 -  Нікіта 

КАЛЮЖНИЙ  

-  учень Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей» Коломацької 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Корнієнко Оксана 

Олександрівна); 

ІІІ місце -  Єлизавета 

АЛЕКСАНДРОВА  

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Шевченко 

Світлана Андріївна); 

 -  Варвара 

ЧЕРНОВА  

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Дубровська Марина Андріївна); 

за розділом «М’яка іграшка», старша вікова категорія − 12-18 років 

І місце  -  Софія 

КЛЄШНЬОВА  

-  учениця Комунального закладу 

«Солоницівський ліцей № 1» 

Солоницівської селищної ради 

Харківської області (керівник – Лісна 

Анна Леонідівна);  

ІІ місце -  Вероніка 

ГУРТОВА  

-  учениця Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей» Коломацької 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Корнієнко Оксана 

Олександрівна); 



 -  Катерина 

СУЛІМА  

-  учениця Комунального закладу 

«Солоницівський ліцей № 1» 

Солоницівської селищної ради 

Харківської області (керівник – Лісна 

Анна Леонідівна); 

ІІІ місце  -  Анастасія 

НЕКРАСОВА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Солоницівський ліцей № 1» 

Солоницівської селищної ради 

Харківської області (керівник – Лісна 

Анна Леонідівна); 

 -  Єлизавета ЄРМАК  -  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Бацман Олена Володимирівна); 

за розділом «Народна лялька», молодша вікова категорія − 6-11 років 

І місце -  Анфіса 

ШПОРТКО 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –  

Бацман Олена Володимирівна); 

 -  Ілля БЕЗЗУБОВ  -  учень Комунального закладу 

«Дворічнокутянський ліцей» 

Солоницівської ОТГ  Харківського району 

Харківської області» (керівник – Бузівська 

Алла Іванівна); 

ІІ місце -  Ельвіра 

МОРОЗОВА  

-  учениця Комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІступенів 

Жовтоводської міської ради 

Дніпропетровської області (керівник – 

Жмакова Любов Петрівна);  

ІІІ місце -  Марія БУТ  -  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Бесчасна Віра Яківна); 

за розділом «Народна лялька», старша вікова категорія − 12-18 років 

І місце  -  Маргарита 

ПЕТРЕНКО  

-   вихованка Клубу «Оксамит» 

комунального позашкільного навчального 

закладу «Харківський міський 

комплексний центр клубів за місцем 

проживання» (керівник – Дубровска 

Марина Андріївна);  

ІІ місце -  Єлизавета ЄРМАК  -  вихованка Комунального закладу 



«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –  

Бацман Олена Володимирівна); 

 -  Діана БІЛА  -  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Харківської області (керівник – 

Затолокіна Тетяна Володимирівна); 

ІІІ місце -  Маргарита 

КОСТРУБ  

-  учениця Комунального закладу 

«МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

ЛІЦЕЙ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(керівник – Пироженко Юлія Ігорівна);  

за розділом «Паперова пластика та оригамі», 

молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце -  Варвара МАЙЄР  

 

-  вихованка Комунальної установи 

«Утківський селищний клуб» 

Мерефянської міської ради Харківської 

області (керівник – Ходєєва Юлія 

Іванівна); 

ІІ місце -  Кирило 

ГУРТОВИЙ  

. 

 

-  вихованець Кегичівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Кегичівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Гуртова Марина 

Олександрівна); 

ІІІ місце  -  Ангеліна 

ТАЙДАКОВА  

-  учениця Комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Жовтоводської міської ради 

Дніпропетровської області (керівник – 

Жмакова Любов Петрівна); 

 -  Олександра 

ВАЩЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської ради Харківської області (керівник 

– Блінова Ганна Олександрівна); 

за розділом «Паперова пластика та оригамі», 

старша вікова категорія - 12 - 18 років 

І місце -  Таїсія ЛОБЕНКО  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Шевченко 

Світлана Андріївна); 

 -  Валерія 

ЧЕРЕПАНОВА  

-   вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

 



Харківської міської ради» (керівник – 

Кучмій Анастасія Леонідівна); 

ІІ місце -  Валерія 

КОНОТОП  

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Гуртова Марина 

Олександрівна); 

ІІІ місце -  Олексій 

ПОПАЗОВ  

-  вихованець Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Шевченко 

Світлана Андріївна); 

за розділом «Писанкарство», молодша вікова категорія − 6-11 років 

І місце  -  Анастасія 

КІЦЕНКО  

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Коваль 

Ольга Володимирівна); 

ІІ місце -  Ельміра 

ЩЄРБАКОВА  

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області» (керівник – Мірошниченко Аліна 

Сергіївна 

ІІІ місце - переможців не визначено; 

за розділом «Писанкарство», старша вікова категорія − 12-18 років 

І місце  -  Софія 

КРАМАРЕНКО, 

Софія 

АНДРУЩЕНКО 

-  вихованки Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник – Волкова 

Лариса Володимирівна); 

ІІ місце -  Поліна 

ВОТІНЦЕВА, 

Катерина 

КІЦЕНКО  

 

-  вихованки Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Коваль 

Ольга Володимирівна);  

ІІІ місце  -  Анна ЦВІРКУН  -  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Коваль 

Ольга Володимирівна);   

за розділом «Художнє різьблення по дереву»,  

молодша вікова категорія – 6 - 11 років 

І місце -   Даніела 

КЛИМЕНКО  

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 



юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Ручка Владислав Іванович); 

ІІ місце -  Євген 

ДАВИДЕНКО  

-  вихованець Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Булатенко Олександр 

Юрійович); 

ІІІ місце 

 

 

-  Марина 

ДРОЗДОВА  

 

 

-  вихованка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник  – Фофанов Олександр 

Анатолійович); 

за розділом «Художнє різьблення по дереву»,  
старша вікова категорія – 12-18 років 

І місце -  Максим 

МОЛОДЕЦЬ  

-  вихованець Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Ручка Владислав Іванович); 

ІІ місце -  Владислав 

АНДРІЄНКО  

-  вихованець Комунального закладу  

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Ручка Владислав Іванович); 

ІІІ місце -  Кирило ЗОРЯ  -  вихованець Комунального закладу  

«Центр позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області» (керівник –  Зоря Ганна 

Сергіївна);  

за розділом «Художня вишивка», молодша вікова категорія - 6 - 11 років 

І місце  -  Вероніка 

ДРОБАХА  

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Шульга Анна 

Миколаївна); 

ІІ місце -  Альбіна 

БЛУДОВА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Грекова Павліна Павлівна); 

 -  Віра ДАНІЧ  -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 6 



Харківської міської ради» (керівник – 

Фролова Олена Олексіївна); 

ІІІ місце -  Настя ПОГРІБНА  -  учениця Комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Жовтоводської міської ради 

Дніпропетровської області» (керівник – 

Жмакова Любов Петрівна); 

за розділом «Художня вишивка», старша вікова категорія − 12-18 років 

І місце -  Юлія ЛУКІНА  -  учениця Комунального закладу 

«Зачепилівський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Бондарь Ольга Олегівна); 

ІІ місце -  Карина ПАВЛЮХ  -  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області» (керівник – Глуховецька Вікторія 

Вікторівна); 

 -  Надія БЛІНОВА  -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської ради Харківської області (керівник 

– Блінова Ганна Олександрівна);  

ІІІ місце -  Анастасія 

ЛЕНІШИНА  

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Журавльова Тетяна Володимирівна); 

 -  Аліса КОЖУШКО  -  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 6 

Харківської міської ради» (керівник – 

Фролова Олена Олексіївна). 

 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Додаток №2  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від22.09.2022 № 54 

 

Інформація  

про результати проведення 
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 року 

№ 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти)», листа Українського державного центру 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України від 24.05.2022р.          

№ 05-10 «Про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу», плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2022 рік, з метою підведення підсумків роботи гуртків, творчих 

об’єднань декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва, сприянню 

реалізації творчих задумів, залучення учнівської молоді до відкриття і 

розуміння прекрасного в навколишньому середовищі і у своєму житті, 

пробудження у дітей та молоді поваги до національної культурної спадщини, в 

період  із 10 серпня по 20 вересня 2022 року було проведено обласний етап 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» (далі - Виставка-конкурс)  у дистанційній 

формі на офіційному сайті Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»: https://firstpalace.kh.ua/ та на сторінці у 

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

 У Виставці-конкурсі активну участь взяли 290 учнів закладів загальної 

середньої та вихованця закладів позашкільної освіти з 7 районів області, 26-ти 

об’єднаних територіальних громад Харківської області та 4-х районів міста 

Харкова, а також учні закладу обласного підпорядкування Комунального 

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

вихованці Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», учні Комунального закладу загальної середньої освіти       

І-ІІІ ступенів Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області. 

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


Загалом до оргкомітету обласного етапу Виставки-конкурсу надійшло 

285 робіт. Переможцями визнано 127 учасників у 16 номінаціях, із них учнів 

закладів загальної середньої освіти – 30 осіб; кількість вихованців закладів 

позашкільної освіти – 97 осіб. 

         До складу журі були залучені доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

член національної Спілки народних майстрів України – Людмила Лісунова; 

завідувач відділу науково-освітньої роботи Харківського художнього музею, 

куратор молодіжних програм - Ірина Сідельова; майстер писанкарства, член 

Національної спілки народних майстрів України - Ірина Моїсєєва. 

Під час оцінювання творчих робіт ураховано художній рівень виконання, 

самостійність у виконанні, відповідність народним традиціям, відображення 

місцевого колориту, композиційну досконалість, повноту реалізації на 

високому рівні творчого задуму.  

Журі відзначило високий рівень виконання робіт у розділах «живопис», 

«бісероплетіння», «декоративний розпис, народний живопис», «паперова 

пластика та оригамі», «писанкарство», «художня вишивка». Зокрема, роботи 

учасників із закладів освіти з Богодухівського, Красноградського, Лозівського, 

Харківського, Чугуївського районів, Валківської, Зачепилівської, Коломацької, 

Нововодолазької, Височанської, об’єднаних територіальних громад Харківської 

області, Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 

5» Харківської обласної ради, Комунального закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області виконані 

на загальному високому рівні. 

Водночас журі звернуло увагу на зменшення кількості робіт, 

представлених за розділами: «графіка» (молодша вікова категорія), 

«гончарство» (старша вікова категорія),   «вироби з тіста» (старша вікова 

категорія), «ізонитка» (молодша і старша вікові категорії) у порівнянні з 

минулими роками.  

 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 


