
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 
НАКАЗ 

 
30.12.2022 Харків № 90
 
Про підсумки проведення 
обласного (заочного) етапу 
Всеукраїнської виставки-
конкурсу «Український сувенір» 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану 
роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» на 2022 рік, ураховуючи лист Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України  
від 14.12.2022 № 223 «Щодо проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу 
«Український сувенір», із 20 грудня по 27 грудня 2022 року проведено 
обласний (заочний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 
сувенір» (далі – Конкурс). 

Конкурс організовано з метою виховання національного світогляду 
учнівської молоді через пізнання народного мистецтва; стимулювання розвитку 
творчого пошуку, художнього смаку при виконанні креативних робіт із 
використанням традиційних матеріалів і технік. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 
 

НАКАЗУЮ:  
 
1. Визначити переможців і призерів Конкурсу (додаток 1). 
 
2. Відзначити учасників Конкурсу, які посіли перші, другі і треті місця, 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості». 

 
3. Визначити активних учасників Конкурсу, які показали значні результати  

при виконанні креативних робіт із використанням традиційних матеріалів і 
технік (додаток 2). 

 
4. Відзначити активних учасників Конкурсу, які показали значні результати 

при виконанні креативних робіт із використанням традиційних матеріалів і 
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технік, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 
та юнацької творчості». 

 
5. Довести інформацію про результати проведення 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         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 30.12.2022 № 90  

 
 

Список переможців і призерів  
обласного (заочного) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір» 
 

І вікова категорія – 6-11 років 
 

І місце - АГАФОНЕНКО 
Юлія 
 

- вихованка гуртка «Виготовлення 
іграшок-сувенірів» Комунального 
закладу «Лозівський Палац дитячої та 
юнацької творчості» Лозівської міської 
ради Харківської області за роботу 
«Лялька-мотанка» (керівник – 
КУКУЗЕНКО Ксенія Володимирівна) 
 

І місце - НІКІТІНА Аліна - вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» Комунального закладу 
«Лозівський Палац дитячої та юнацької 
творчості» Лозівської міської ради 
Харківської області за роботу 
«Український вінок» (керівник – 
ТИЩЕНКО Олена Миколаївна) 

І місце - ДОВЖАНІН 
Альона 

- учениця 4 класу Комунального закладу 
«Чернещинський ліцей» Зачепилівської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області за роботу 
«Патріотичний гусак» (керівник – 
ПАШКОВА Анастасія Олександрівна)

І місце - ЄРЕМЕНКО 
Вікторія 
 

- вихованка гуртка «Бісероплетіння» 
Комунального закладу «Валківський 
Будинок дитячої та юнацької творчості 
Валківської міської ради Харківської 
області» за роботу «Комір «Українське 
розмаїття» (керівник – КОДАЦЬКА 
Світлана Олексіївна) 
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І місце - ШИРАЙ Поліна, 
ШИРАЙ Марія 

- вихованки гуртка «Виготовлення 
сувенірів» Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Південної  
міської ради Харківського району 
Харківської області за роботу «Мотанка» 
(керівник – БЛУДОВА Наталія 
Олексіївна) 

І місце  - СЛУПСЬКА Аіша 
 

- вихованка гуртка «Технічний дизайн» 
Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Джерело» 
Височанської селищної ради 
Харківського району Харківської 
області» за роботу «Чарівні квіти» 
(керівник – МІРОШНІЧЕНКО Аліна 
Сергіївна) 

І місце - ЛАВРІНЕНКО 
Ксенія 
 

- вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» Коломацького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Коломацької селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області за роботу «Совеня» (керівник – 
РИБАЛКА Наталія Іванівна) 

ІІ місце - ПЕЖЕНКО Каміла, 
ПЕЖЕНКО Кіра 

- вихованки гуртка «Художня вишивка» 
Комунального закладу «Валківський 
Будинок дитячої та юнацької творчості 
Валківської міської ради Харківської 
області» за роботу «Серветки» (керівник 
– ГРЕКОВА Павліна Павлівна) 

ІІ місце - ЄРМАК Єлизавета - вихованка гуртка «М’яка іграшка» 
Комунального закладу «Первомайський 
будинок дитячої  та юнацької творчості 
Первомайської міської ради Харківської 
області» за роботу «Народна лялька 
«Одарка» (керівник – БАЦМАН Олена 
Володимирівна) 

ІІ місце - ХАЛИМОН Марія - вихованка гуртка «Бісероплетіння» 
Комунального закладу «Валківський 
Будинок дитячої та юнацької творчості 
Валківської міської ради Харківської 
області» за роботу «Комір «Вечірній» 
(керівник – Кодацька Світлана 
Олексіївна)
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ІІ місце - ЄЛФІМОВА 
Вероніка 

- вихованка гуртка «Виготовлення 
сувенірів» Комунального закладу Центр 
позашкільної освіти «Вектор» 
Харківської міської ради» за роботу «Мій 
друг – Котик» (керівник – РУДЄВ Юрій 
Петрович)

ІІ місце - КАЛЮЖНА Дар’я - вихованка гуртка «Виготовлення 
сувенірів» Комунального закладу 
«Сахновщинський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Сахновщинської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Оберегова 
лялька-мотанка» (керівник – 
МАСТЕРСЬКИХ Н.Л.) 

ІІ місце - СКЛЯР Анастасія - вихованка гуртка «Духовна спадщина 
мого народу» Краснокутського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області за роботу «Щасливе сімейство» 
(керівник – ДАУДОВА Надія 
Олександрівна) 

ІІІ місце - ШЕВЧЕНКО Данііл - учень Комунального закладу «Павлівська 
гімназія» Богодухівської міської ради 
Богодухівського району Харківської 
області за роботу «Лялька-неваляйка» 
(керівник – ТОРЯНИК Н.М.) 

ІІІ місце - КАРПЕНКО Денис - учень Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької 
селищної ради Богодухівськокого району 
Харківської області» за роботу 
«Фоторамка» (керівник – ТРОХИМЕНКО 
Людмила Михайлівна) 

ІІІ місце - КЕСАРЄВ Артем - вихованець гуртка «М’яка іграшка» 
Комунального закладу «Первомайський 
будинок дитячої та юнацької творчості 
Первомайської міської ради Харківської 
області» за роботу «Кавова іграшка «Пес 
Патрон» (керівник – БАЦМАН Олена 
Володимирівна) 
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ІІ вікова категорія – 12-16 років 
 

І місце - КОСЬКОВА 
Катерина 

- вихованка декор-студії «Майстерня чудес» 
Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради» за роботу «Галя» (керівник – 
ГНАТЕНКО Яна Миколаївна) 
 

І місце - ЖИНГАЛОВА 
Анастасія 

- вихованка гуртка «Народна творчість» 
Красноградського центру дитячої та 
юнацької творчості Красноградської міської 
ради Харківської області за роботу 
«Україночка» (керівник – БІЛОКІНЬ Лідія 
Святославівна)

І місце - БІЛЕЦЬКА Яна - вихованка гуртка «Бісероплетіння» 
Комунального закладу «Валківський 
Будинок дитячої та юнацької творчості 
Валківської міської ради Харківської 
області» за роботу «Гердан «Мак» 
(керівник – КОДАЦЬКА Світлана 
Олексіївна)

І місце - ГЕРАСІМОВ 
Олександр 

- вихованець гуртка «Початкове технічне 
моделювання» Комунального закладу 
Центр позашкільної освіти «Вектор» 
Харківської міської ради» за роботу 
«Скринька казок» (керівник – ЛОГІНОВ 
Микола Миколайович) 

І місце - МЕЖЕРИЦЬКИЙ 
Максим 

-  учень 9 класу Комунального закладу 
«Коломацький ліцей» Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Традиції» 
(керівник – МЕЖЕРИЦЬКА С.І.) 

І місце - ТАБАХ Софія - учениця 9-Б класу КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ПОКОТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
«ПРОМІНЬ» ВИСОЧАНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за 
роботу «Грай музика! Грай!» (керівник –  
БІДА Катерина Ігорівна) 

 

І місце - КЛОЧКО Анастасія - вихованка гуртка «Художня обробка 
деревини» Попівської філії Комунального 
закладу «Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» (керівник – 
ШЕВЧЕНКО Юрій Васильович) 
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І місце - АЛІМОВА Ульвіє - вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» за роботу 
«Квіткова феєрія» (керівник ПУЗЄЄВА 
С.М.)

 

І місце - САЛМАНОВА 
Ангеліна 

- вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» за роботу 
«Килимок» (керівник ПУЗЄЄВА С.М.) 

 

І місце - ТКАЧЕНКО Ліза - вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» за роботу 
«Сувенір» (керівник ПУЗЄЄВА С.М.) 

 

ІІ місце - ГЕКОВА Каріна - учениця 9 класу Комунального закладу 
«Зачепилівський ліцей» Зачепилівської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Українські 
красуні» (керівник – ВЕЛИКА Валентина 
Вікторівна) 

 

ІІ місце - ЯКОВЛЄВА Анна - учениця 6-А класу Комунального закладу 
«Великобурлуцький ліцей 
Великобурлуцької селищної ради» 
Харківської області за роботу «Квіти 
України» (керівник – ВЕЛЬМА Лариса 
Олександрівна) 

 

ІІ місце - БОНДАРЕНКО 
Ростислав 

- вихованець гуртка «Художнє різблення по 
дереву» Комунального закладу 
«Валківський Будинок дитячої та юнацької 
творчості Валківської міської ради 
Харківської області» за роботу «Бандура» 
(керівник – РУЧКА Владислав Іванович)

 

ІІ місце - ШУЛІКА Єлизавета - вихованка гуртка «Бісероплетіння» 
Комунального закладу «Валківський 
Будинок дитячої та юнацької творчості 
Валківської міської ради Харківської 
області» за роботу «Краватка» (керівник – 
ВИСТОРОП Тетяна Миколаївна) 

 

ІІ місце - ГАВРІШКЕВИЧ 
Юлія 

- учениця Комунального закладу 
«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 
міської ради Харківської області за роботу 
«Брати-гномики» (керівник – ДУДАРЄВА 
Тетяна Анатоліївна) 
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ІІ місце - ЗОЛОТАРЬОВА 
Анна 

- учениця Комунального закладу 
«Люботинський мистецький ліцей  
«Дивосвіт» Харківської обласної ради за 
роботу «Вісник Перемоги» (керівник – 
РУДЕНКО Ольга Миколаївна) 

 

ІІ місце - ВОЗНЮК Давид - учень 6 класу Комунального закладу 
«Коломацький ліцей» Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Берегиня» 
(керівник – САЄНКО Л.В.) 

 

ІІ місце - ЦИБУЛЬКО Наталія - учениця Комунального закладу 
«Матвіївська гімназія» Богодухівської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Великодній 
рушник» (керівник – ПОНОМАРЕНКО І.І.) 

 

ІІ місце - СИМІТКО Роман - вихованець гуртка «Початкове технічне 
моделювання» Комунального закладу 
Центр позашкільної освіти «Вектор» 
Харківської міської ради» за роботу 
«Плетена качка» (керівник – ЛОГІНОВ 
Микола Миколайович) 

 

ІІІ місце - КОНОВАЛОВ 
Назар 

- вихованець гуртка «Художня обробка 
деревини» Комунального закладу 
«Зміївський  центр дитячої та юнацької 
творчості» Зміївської міської ради 
Чугуївського району Харківської області за 
роботу «Україна понад усе» (керівник – 
ЗАТОЛОКІНА Тетяна Володимирівна) 

 

ІІІ місце - ІЩЕНКО Міла - вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості № 6 
Харківської міської ради» за роботу  
«Віночок «Ми з України» (керівник – 
ФРОЛОВА Олена Олексіївна) 

 

ІІІ місце - ПЕРЕЦЬ Вікторія - вихованка Комунального закладу 
«Люботинський мистецький ліцей 
«Дивосвіт» Харківської обласної ради за 
роботу «Птахи щастя» (керівник – КУЧМА 
Валентина Михайлівна) 

 

ІІІ місце - ФУРАШОВ Артур - учень Комунального закладу 
«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 
міської ради Харківської області за роботу 
«Символ 2023 року - водяний заєць» 
(керівник – ФУРАШОВА Світлана 
Сергіївна) 
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ІІІ місце  - КУЗЬО Євген - вихованець гуртка «Художня обробка 
деревини» Попівської філії Комунального 
закладу «Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» за роботу «Яйце-
райце» (керівник – ШЕВЧЕНКО Юрій 
Васильович) 

 

ІІІ місце - ОСТАПЧУК Ксенія - учениця 7 класу КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ЧЕРВОНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 
БІЛЯЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ за роботу «Берегиня з давніх  
віків» (керівник – НЕЄСАЛОВА Ганна 
Миколаївна) 

ІІІ місце - ПУГАЧ Ніка - учениця Комунального закладу 
«Павлівська гімназія» Богодухівської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Джавелінка» 
(керівник – КРАВЧЕНКО Ніна) 

ІІІ місце - ДРЮЧИНА 
Анастасія 

- вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» Комунального закладу 
«Зачепилівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Зачепилівської 
селищної ради Харківської області за 
роботу «Соняхи» (керівник – 
КАЙГОРОДЦЕВА Ольга Геннадіївна) 

ІІІ місце - ТРИЗНА Вікторія - учениця Комунального закладу «Полково-
Микитівський ліцей» Богодухівської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Український 
посуд» (керівник – ТРИЗНА Олена)

 
 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 2 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 30.12.2022 № 90 

 
 

Список активних учасників 
обласного (заочного) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

 «Український сувенір», які показали значні результати при виконанні 
креативних робіт із використанням традиційних матеріалів і технік 

 
№ 
з/п Учасники Заклад освіти Керівник 
1. ШИРАЙ Поліна,   

ШИРАЙ Марія, 
КОБИЛЬНИК 
Ксенія, 
ОВЧАРЕНКО 
Орина, БЛУДОВА 
Дар`я 
 

КЗ « Центр дитячої та 
юнацької творчості» 
Південної  міської ради 
Харківського району 
Харківської області 

БЛУДОВА 
Наталія Олексіївна 
 

2. МАРЧЕНКО Ніколь 
 

Комунальний заклад 
«Лозівська станція юних 
натуралістів» Лозівської 
міської ради Харківської 
області 
 

ГАНЖА Інна 
Григорівна 
 

3. ПРИСТУПА 
Валерія 
 

Комуальний заклад 
«Сахновщиський будинок 
дитячої та юнацької 
творчості» Сахновщинської 
селищної ради 
Красноградського району 
Харківської області 

БУДАЄВА Н.С. 
 

4.  ДЕМИДОВ Іван Комунальний заклад 
«Різуненківський ліцей 
Коломацької селищної ради 
Богодухівського району 
Харківської області» 

МИРОНЕНКО 
Таїсія 
Володимирівна 
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5. СУСЛА Наталя Комунальний заклад 
«Первомайський будинок 
дитячої  та юнацької 
творчості Первомайської 
міської ради Харківської 
області» 

ЖУРАВЛЬОВА 
Тетяна 
Володимирівна 

6.  МЕДЯНА Ангеліна, 
МЕДЯНА Валерія 

Лукашівська гімназія 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району 
Харківської області 

ТКАЧЕНКО Ольга 
Володимирівна 

7. ПИХТІНА Кира Комунальний заклад 
«Харківська спеціальна 
школа № 6» Харківської 
обласної ради 

ПАНІНА Галина 
Семенівна 

8. НЕЧМОГЛОД 
Софія 

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

ЛУПАНДІНА 
Вікторія 
Миколаївна 

 
 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 3 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 30.12.2022 № 90 

 
Інформація  

про результати проведення обласного (заочного) етапу Всеукраїнської виставки-
конкурсу «Український сувенір» 

 
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану 
роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» на 2022 рік, ураховуючи лист Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 
від 14.12.2022 № 223 «Щодо проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу 
«Український сувенір», із 20 грудня по 27 грудня 2022 року проведено 
дистанційно обласний (заочний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 
«Український сувенір» (далі – Конкурс). 

Конкурс організовано з метою виховання національного світогляду 
учнівської молоді через пізнання народного мистецтва; стимулювання розвитку 
творчого пошуку, художнього смаку при виконанні креативних робіт із 
використанням традиційних матеріалів і технік. 

Одним із завдань Конкурсу було залучення молодого покоління до 
джерел і процесу творення українського народного мистецтва; співпраця та 
обмін досвідом між осередками дитячої творчості. 

Конкурс проводився за віковими категоріями:  
• I вікова категорія – діти 6-11 років; 
• II вікова категорія – підлітки 12-16 років. 
Творчі роботи, що посіли І місце в кожній із вікових категорій  

Конкурсу, були відправлені до Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України для участі у фінальному 
етапі Конкурсу. 

Загалом на Конкурс надійшло 119 робіт: образотворчі, технічні, техніко-
механічні іграшки; предмети вжитку – зразки традиційної української 
сувенірної продукції; копії стародавніх іграшок; сучасні дизайнерські вироби-
сувеніри, виготовлені з використанням народних традицій і символіки 
декоративно-прикладного мистецтва, елементів різьблення, вишивки, 
декоративного розпису, плетення, ткацтва; сучасні саморобні іграшки, 
предмети вжитку. 

Журі відзначило оригінальність задумів; виразність виробів як зразків 
української сувенірної продукції; відповідність традиціям щодо форм, 
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пластики, колориту; емоційності образу; органічне поєднання національних 
художніх традицій і сучасних тенденцій формотворення; індивідуальність 
творчого почерку. 

 
 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 
 

 
 


