
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

23.10.2019                         Харків № 106 
 

Про результати проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

(заочного) 
 

Відповідно до cтатті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану 

роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2019 рік, рішення журі обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

(заочного),  
 

н а к а з у ю: 
 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців, призерів та учасників, які отримали високі 

оцінки журі, обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» (далі – Конкурс).   

2. ЗАТВЕРДИТИ список переможців та призерів Конкурсу для участі у 

фінальному етапі (додаток 1).  

3. ЗАТВЕРДИТИ список учасників обласного етапу Конкурсу, які 

отримали високі оцінки журі (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Конкурсу, які в номінаціях 

посіли перші, другі і треті місця, дипломами Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», відповідно,  

I, II і III ступенів. 

5. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Конкурсу, які в номінаціях 

показали високі результати, подяками Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості».  

6. Інформацію про результати проведення обласного етапу конкурсу 

довести до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Харківської області. 

7. КОНТРОЛЬ за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ.  

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т.І. 
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Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

23.10.2019 № 106   

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості»  

__________________ Т.Є. Підберезкіна  

 

Список 

переможців та призерів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» (заочного) 
 

Номінація «Портрет (репортажний та студійний)» 

 

вікова категорія 10-14 років 

І місце МАНЬКО Вероніка - вихованка Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу «Авторська 

школа Бойка»  

Харківської області за роботу  «Підводні мрії» 

ІI місце СЕМЕЛЯК Валерія - вихованка Артемівського навчально-

виховного комплексу «Дошкільний навчальний 

заклад-загальноосвітня школа I-III ступенів 

Печенізького району Харківської області, за 

роботу «Ой, ви, очі волошкові…» 

ІII місце ДЕМ’ЯНЕНКО Діана - вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Зачепилівської селищної ради 

Харківської області за роботу «Ассоль» 

вікова категорія 15-18 років 

I місце ШЕВЧЕНКО Анастасія - вихованка Комунального закладу 

«Солоницівський ліцей №1» Дергачівської 

районної ради Харківської області за роботу  

«Осіння красуня» 

ІІ місце КРИВЧЕНКО Тетяна -вихованка Красноградського районного центру 

дитячої та юнацької творчості  Красноградської  

районної ради Харківської області, за роботу 

«Калинова посмішка»; 

III місце БАТИЦЬКА Оксана - вихованка Миколаївської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Зачепилівської селищної 

ради Харківської  області, за роботу «Чарівний 

погляд» 
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Продовження додатку 1 

 

 Номінація «Пейзаж» 

 

вікова категорія 10-14 років 

I місце ЛЬОВКІНА Дар’я - вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської 

області, за роботу «Рідний край» 

II місце ТІМЧЕНКО Владислав - вихованець Леб’язької філії Зачепилівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області, за роботу «Мій край з пташиного 

польоту» 

III місце ПОМЕТУН Оксана - вихованка Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована школа-інтернат I-

III ступенів«Дивосвіт» Харківської обласної 

ради, за роботу «Ранок» 

III місце ВІХТІНСЬКА Віталіна   - вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Осіння мелодія» 
 

вікова категорія 15 – 18 років 

I місце КОРОТКИЙ Олександр - вихованець Дворічанського ліцею 

Дворічанської районної ради Харківської 

області, за роботу «Світанок» 

II місце СИРЕНКО Катерина - вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради, за 

роботу «Прогулянка у лісі» 

III місце ВАЩЕНКО Юлія - вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської районної 

ради Харківської області, за роботу «Краса 

рідних водойм» 

III місце БАРКАР Микита - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 3 Харківської міської ради», за 

роботу«На пасовиську» 

 

Номінація «Натюрморт» 
вікова категорія 10-14 років 

I місце ВЕПРЕЦЬКА Валентина            - вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської районної 

ради Харківської області, за роботу «Осіння 

кава» 

ІІ місце переможців не визначено 

 

 

III місце ДІДУСЕНКО Ольга - вихованка Борівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Символи 

України» 
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 Продовження додатку 1 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

I місце ШЕВЦОВА Анна - вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської 

області, за роботу «Осінній натюрморт» 

 

ІІ місце переможців не визначено 

 

 

ІІІ місце переможців не визначено 

 

 

 

Номінація «Побутові або жанрові фотографії» 
  

вікова категорія 10-14 років 

 

I місце МЕЖЕРИЦЬКИЙ Максим - вихованець Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова Коломацької 

селищної ради Коломацького району 

Харківської області, за роботу «Завод» 

II місце ОВЧАРЕНКО Вікторія - вихованка Красноградського районного 

центру позашкільної освіти Красноградської 

районної ради Харківської області, за роботу «Я 

малюю світ» 

II місце ДЕЙНЕКА Софія - вихованка Красноградського районного 

центру позашкільної освіти Красноградської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Безтурботне дитинство» 

III місце ЯЩЕНКО Максим - вихованець  Комунального закладу 

«Сахновщинський навчально-реабілітаційнимй 

центр» Сахновщинської  районної ради 

Харківської області, за роботу «Молитва» 
 
вікова категорія 15-18 років 

 

I місце ТОНКАЯ Валерія - вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Сон» 

II місце ВАЩЕНКО Юлія - вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської районної 

ради Харківської області  за роботу «Це моя 

Україна!» 

III місце РУГАЛЕНКО Анастасія - вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради, за 

роботу «Прагнення перемоги» 
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Продовження додатку 1 

 

Номінація «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop» 
 

вікова категорія 10-14 років 

I місце СЕМЕНЕЦЬ Ірина - вихованка Комунального закладу 

«Дергачівський ліцей №2» Дергачівської 

районної ради Харківської області, за роботу  

«На Дерибасівській» 

ІІ місце МАКАРОВА Діана - вихованку Новобурлуцького навчально-

виховного комплексу «Дошкільний навчальний 

заклад- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

Печенізької районної ради Харківської області, 

за роботу «Зимова казка» 

ІІІ місце переможців не визначено 

 

 

вікова категорія 15-18 років 

I місце ВЕЛІГУР Андрій - вихованець Комунального закладу освіти 

«Олексіївський ліцей Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської області», за 

роботу «Неможливе можливо» 

 

ІІ місце переможців не визначено 

 

 

ІІІ місце -переможців не визначено 

 

 

Номінація «Архітектура» 
 

вікова категорія 10-14 років 

I місце ЯБЛУНІВСЬКА Карина - вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської районної ради 

Харківської області, за роботи «Святогірська 

лавра» та «Святогірський скіт» 

IІ місце СКЛЯР Дар’я - вихованка Первомайського будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської ради  

Харківської області, за роботу «Дивовижна 

Одеса» 

IІ місце ШУТЬКО Кирило - вихованець Підлиманської ЗОШ І-ІІ ступенів 

філії Борівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борівської 

районної ради Харківської області імені Героя 

Радянського Союзу В.С.Колісника, за роботу 

«Церква» 

IІІ місце ПЧЄЛОВ Владислав - вихованець  Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської районної ради 

Харківської області», за роботу «Чарівна зима» 

IІІ місце КИСЛИНСЬКИЙ Дмитро - вихованець  Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», за роботу «Слава Україні» 
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Продовження додатку 1 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

I місце ЗАПОРОЖЕЦЬ Віталіна -вихованка Лозівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Велич Києва» 

IІ місце ТОНКАЯ Валерія -вихованка Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», 

за роботу «Благовіщенський Собор» 

ІІІ місце переможців не визначено 

 

 

 

Номінація «Репортажне фото» 
 

вікова категорія 10-14 років 

 

I місце СОЛОДОВНИК Вікторія -вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 

творчості Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району Харківської області, за 

роботу «Скульптор» 

IІ місце ЗАІКА Ігор -вихованець Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, за роботу «Диму без вогню 

не буває» 

IІI місце ТАГАЙ Марія -вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, за роботу «Крижинки» 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

I місце ЗАПОРОЖЕЦЬ Віталіна -вихованка Лозівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Біль України»; 

II місце ДАШКО Іван -вихованець Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, за роботу «На шляху до 

мрії» 

IІІ місце ЧЕРКАСОВА Вікторія -вихованка Дворічанського ліцею Дворічанської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Щасливий братик» 

IІІ місце РАШЕВСЬКА Анастасія -вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Екскурсія в 

музей» 
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Продовження додатку 1 

Номінація «Мікрофотографія» 
 

вікова категорія 10-14 років 

 

I місце ДАНИЛОВА Тетяна -вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 3 Харківської міської ради», за 

роботу «Метелик» 

II місце ШЕВЧУК Богдан -вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 3 Харківської міської ради», за 

роботу «Польовка» 

IIІ місце ГАВРІШКЕВИЧ Анна -вихованка Комунального закладу 

«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Багата Україна − щаслива країна» 

вікова категорія 15-18 років 

 

I місце БОНДУРА Вікторія -вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості  Краснокутської районної 

ради Харківської області, за роботу «Пільніше 

придивися до життя» 

II місце РИБАЛКА Олександра -вихованка Дворічанського ліцею Дворічанської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Збір нектару» 

III місце СТАРІКОВ Артем -вихованець Артемівського навчально-

виховного комплексу «Дошкільний навчальний 

заклад- загальноосвітня школа I-III ступенів» 

Печенізької районної ради Харківської області, 

за роботу «На полювання» 

 

Номінація «Флора і фауна» 
 

вікова категорія 10-14 років 

 

I місце ВІРКО Єгор -вихованець Комунального закладу 

«Сахновщинський навчально-реабілітаційнимй 

центр» Сахновщинської  районної ради 

Харківської області, за роботу «Невідома 

рослина» 

II місце СОРОЧИНСЬКА Аліна -вихованка Коломацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Коломацької селищної ради 

Харківської області, за роботу «Знайшли в 

капусті» 

IIІ місце ШИШКОВ Кирило -вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Маленька 

мисливиця»; 

III місце ПОПУКАЙЛО Оксана      -вихованка Миколаївської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Зачепилівської селищної 

ради Харківської області, за роботу 

«Соняшник»; 
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вікова категорія 15-18 років 

 

I місце ЛЕСІВ Богдана -вихованка Барвінківського будинку творчості 

дітей та юнацтва Барвінківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Літо у селі» 

II місце РИБАЛКА Олександра -вихованка Дворічанського ліцею Дворічанської 

районної ради Харківської області за роботу 

«Обережні бабаки» 

III місце ЧЕРКАСОВА Вікторія -вихованка Дворічанського ліцею Дворічанської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Ніжність» 

 

 

Номінація «Позажанрове фото» 

 
вікова категорія 10-14 років 

 
I місце ЗАРУБА Олексій -вихованець Комунального закладу 

«Сахновщинський навчально-реабілітаційний 

центр» Сахновщинської районної ради 

Харківської області, за роботу «У пошуках 

прекрасного» 

II місце ЯБЛОНОВСЬКА Аліса -вихованка Комунального закладу 

Солоницівський ліцей №3» Дергачівської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Щедра, рідна земля» 

III місце МАНЬКО Вероніка вихованка Харківського приватного навчально- 

виховного комплексу «Авторська школа Бойка» 

Харківської області за роботу  «Русалонька» 

III місце РАДІОНОВА Орина -вихованка Комунального закладу 

«Братеницька ЗОШ I-III ступенів» 

Богодухівської районної ради Харківської 

області, за роботу «В очікуванні…» 

вікова категорія 15-18 років 

 

I місце БОНДУРА Вікторія - вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської районної 

ради Харківської області, за роботу «Завтра 

буде новий день» 

II місце БОЙКО Аліна -вихованка Красноградського районного центру 

позашкільної освіти Красноградської районної 

ради Харківської області, за роботу «Осінь 

золотава» 

 

Номінація «Ігрове кіно або телефільм» 
 

I місце ПАШИНА Вероніка, 

ПАШИНА Маргарита 

- вихованки гуртка «Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Чашка» 
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ІІ місце переможців не визначено 

 

 

ІІІ місце переможців не визначено   

  

У номінації «Анімаційний фільм» 

 
I місце МУЛЬТСТУДІЯ - зразковий художній колектив «Клуб 

підводного фотографування «Дельта» 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості», за 

роботу «Що таке посмішки» 

II місце КОТЕНКО Катерина -вихованка Дергачівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Про минуле» 

ІІІ місце переможців не визначено  

 

Номінація «Соціальний ролик» 

 
I місце ОВСОВА Аліна -вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості  Борівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Шийківка 

моя…» 

II місце ДІДУСЕНКО Ольга, 

ОВСОВА Аліна 

-вихованки Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості  Борівської районної ради 

Харківської області, за роботу «16 днів проти 

насилля» 

III місце БАРАКІНА Ілона -вихованка Золочівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Золочівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Любіть 

Україну» 
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Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

28.10.2019 №    
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

Комунального закладу «Харківський  

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  

_________________ Т.Є. Підберезкіна  
 

Список 

учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» (заочного), які отримали високі оцінки журі  
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти 

Номінація, 

назва роботи 

1 Мамедов Данило 

Комунальний заклад 

«Великопроходівський ліцей» 

Дергачівської районної ради 

Харківської області,  

Флора і фауна,  робота 

«Жовторотики» 

2 Літвінов Лев 

Дворічанський ліцей Дворічанської  

районної ради Харківської області,  

Флора і фауна, робота 

«Полохлива сарна» 

3 Колегов Олександр 

Комунальний заклад «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  

Пейзаж, 

 робота «Річка» 

4 

Лабковський 

Микола 

Красноградський районний центр 

дитячої та юнацької творчості 

Флора і фауна, робота 

«Лелека крилата у вирій 

зібралась…» 

5 Данилова Тетяна 

Комунальний заклад «Станція юних 

техніків№ 3 Харківської міської 

ради» за в номінації « 

Репортажне фото, цикл 

робіт «Ми українці!» 

6 Матвєєв Іван 

Харківський приватний навчально-

виховного комплексу «Авторська 

школа Бойка» Харківської області  

Портрет, робота 

«Хвилина відпочинку» 

7 Курєннова Ірина 

Липецька заальноосвітняї школа І-ІІІ 

ступенів імені П.В.Щепкіна 

Харківської районної ради 

Харківської області 

Пейзаж, робота «Перед 

дощем» 

8 Переверзєва Вікторія 

Комунальний заклад «Прудянський 

ліцей» Дергачівської районної ради 

Харківської області  

Мікрофотографія, 

робота «Весняний жук» 
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9 Олешко Діана 

Комунальний заклад 

«Зачепилівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

районної ради Харківської області  

Флора і фауна, робота 

«Осінні метаморфози» 

10 Василенко Анна 

Сахновщинський будинок дитячої та 

юнацької творчості Сахновщинської 

районної ради Харківської області  

Позажанрове фото, 

робота «Насолода» 

11 Вельма Світлана 

Комунальний  заклад 

«Великобурлуцький центр дитячої та 

юнацької творчості 

Великобурлуцької селищної ради 

Харківської області  

Флора і фауна, робота 

«Лебеді на прогулянці» 

12 Бондура Вікторія 

Краснокутський центр дитячої та 

юнацької творчості  Краснокутської 

районної ради Харківської області  Мікрофотографія  

13 Хайло Юлія 

Комунальна установа «Вовчанський 

будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської міської ради 

Харківської області  

за активну участь у 

конкурсі 
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Додаток 3 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

23.10.2019 № 106 

 

Інформація 

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!» (заочного) 

 

Відповідно до cтатті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану 

роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2019 рік, рішення журі обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (протокол 

від 18.10.2019), враховуючи лист Українського державного центру 

позашкільної освіти від 28.05.2019 №05-140 про проведення Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фото- та відео аматорів «Моя Україно!» (заочний) з метою 

залучення вихованців до світу творчості, задоволення їх потреб у творчій 

самореалізації та підтримці обдарованої молоді з 14 по 18 жовтня 2019 року на 

базі Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото- 

та відео аматорів «Моя Україно!» (заочний) (далі –Конкурс).  

У Конкурсі взяли участь учні закладів загальної середньої освіти, 

вихованці закладів позашкільної освіти з 22 районів та 8 міст області, а також  

4 районів міста Харкова. Усього на Конкурс представлено 427 творчих робіт 

(414 фотографій и 13 відеороликів). До складу журі були залучені голова 

аудіовізуальної комісії Федерації підводного спорту та підводної діяльності 

України Сергій Глущенко, заступник директора з виховної роботи Тетяна 

Курукіна, завідувач спортивно-технічного відділу Євгеній Лихошерст, керівник 

гуртка «Спортивне підводне фотографування» Володимир Кушнір, керівник 

гуртка «Юні фотоаматори» Олег Шишков. Конкурсні фото- та відеороботи 

оцінювалися за такими критеріями: новизна та сучасність матеріалу, технічна 

складність, художнє оформлення, виконавча майстерність, ступінь емоційного 

впливу, загальне художнє враження та творчий підхід до використання 

технічних засобів.  

Були визначені призери у 10-ти номінаціях фотоконкурсу та 3-х номінаціях 

відеоконкурсу за двома віковими категоріями. За результатами обласного етапу 

Конкурсу  переможцями стали 23 учасники. 

За рішенням журі роботи переможців та призерів будуть надіслані на 

Всеукраїнський (фінальний) етап конкурсу до міста Києва. 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 


