
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

НАКАЗ 

 

05.12.2019             Харків № 132 

   

 

Про результати проведення 

обласної акції «Молодь – за 

здоровий спосіб життя» 

 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до п. 2 розділу ІІ Статуту КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», плану роботи КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2019 рік, методичних рекомендацій щодо проведення 

обласної акції «Молодь за здоровий спосіб життя», наказу директора КЗ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» від 12.11.2019 № 114 «Про проведення обласної акції «Молодь – за 

здоровий спосіб життя»», рішення журі обласної акції «Молодь – за здоровий 

спосіб життя» (протокол від 02.12.2019),  

н а к а з у ю: 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців і призерів обласної акції «Молодь – за здоровий 

спосіб життя» (додаток 1) 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласної акції «Молодь – за здоровий спосіб 

життя», які в номінаціях посіли перші, другі та треті місця, дипломами КЗ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів. 

3. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласної акції «Молодь – за здоровий спосіб 

життя» подяками КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» за високий рівень виконання творчих робіт, активну 

участь в акції (додаток 2). 

4. Голові організаційного комітету Надії НЕЙКАЛЮК, в межах компетенції, 

ДОВЕСТИ ДО ВІДОМА начальників місцевих органів управління у сфері освіти 

Харківської області інформацію про результати проведення акції (додаток 3). 

5. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-методичної роботи Людмилу КРИВОШЕЮ. 

 

Директор       Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 
З наказом ознайомлені:  

Кривошея Л.М.       Нейкалюк Н.Х. 

 



Додаток 1  

до наказу директора 

КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» 

від 05.12.2019  № 132  

 

Список переможців і призерів  

обласної акції «Молодь – за здоровий спосіб життя» 

Номінація «Малюнок» (вікова категорія 7-10 років) 

І місце -  Аліса ЦЕЛУЙКО -  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

районної ради Харківської області; 

ІІ місце -  Анастасія БОНДАР 

 

-  вихованка Богодухівського центру дитячої 

та юнацької творчості Богодухівської 

районної ради Харківської області; 

 -  Анастасія 

ЧЕБІТЬКО 

-  вихованка зразкового колективу 

образотворчого мистецтва «Студія 

Відродження» Районного центру дитячої 

та юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської області; 

ІІІ місце -  Діана ВІННІК -  вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської районної 

ради Харківської області. 
 

Номінація «Малюнок» (вікова категорія 11-14 років) 

І місце -  Рута КОВАЛЕНКО -  вихованка Артемівського навчально-

виховного комплексу Печенізької 

районної ради Харківської області; 

ІІ місце -  Єлизавета 

ШАЛАМОВА 

-  учениця Довгеньківського навчально-

виховного комплексу Ізюмської районної 

ради Харківської області;  

 -  Богдан КЕКУЛ -  вихованець зразкового колективу 

образотворчого мистецтва «Студія 

Відродження» Районного центру дитячої 

та юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської області; 

 -  Роман СВІЩОВ -  вихованець Люботинського міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради Харківської 

області; 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

 

 



Продовження додатка 1 

Номінація «Малюнок» (вікова категорія 15-18 років) 

І місце -  Аліна 

ВОРОШИЛОВА 

-  учениця Ізюмської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмської міської 

ради Харківської області; 
 

ІІ місце -  Дарія 

КОВАЛЕНКО  

-  учениця Ізюмської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської 

ради Харківської області; 
 

 -  Анжеліка КОБЗАР -  учениця Ізюмської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської 

ради Харківської області; 
 

ІІІ місце -  Валерія КУЛІНІЧ -  вихованка гуртка «Секретар керівника» 

Комунального закладу «Станція юних 

техніків № 3 Харківської міської ради»; 
 

 -  Катерина 

НЕФЬОДОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 4» 

Харківської міської ради. 
 

Номінація «Плакат» (вікова категорія 7-10 років) 

І місце -  Ігор ЯКОВЛЕВ -  вихованець Первомайського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Первомайської районної державної 

адміністрації Харківської області; 

ІІ місце -  Всеволод БЛУДОВ -  вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради; 

ІІІ місце -  Єва МАШИНА -  вихованка гуртка «Паперопластика» 

Комунального закладу «Станція юних 

техніків № 3 Харківської міської ради». 
 

Номінація «Плакат» (вікова категорія 11-14 років) 

І місце -  Віра ЛЕЛЮК -  учениця Комунального закладу 

«Великобурлуцький ліцей 

Великобурлуцької селищної ради» 

Харківської області; 

ІІ місце -  Михайло 

ІЛЬЧЕНКО 

-  учень Комунального закладу «Валківський 

ліцей імені О. Масельського Валківської 

районної ради Харківської області»; 

 -  Єлизавета 

ГУЗЕНКО 

-  вихованка студії «Королівство мистецтв» 

Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 7 Харківської 

міської ради»; 

 



Продовження додатка 1 

 -  Ксенія ДЯГІЛЄВА -  вихованка студії «Королівство мистецтв» 

Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 7 Харківської 

міської ради»; 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 
 

Номінація «Плакат» (вікова категорія 15 -18 років) 

І місце -  Анастасія 

СУСЛОВА 

-  учениця Чистоводівського навчально-

виховного комплексу Ізюмської районної 

ради Харківської області; 

ІІ місце -  Євгенія ГРИШКО -  учениця Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської ОТГ 

Харківської області; 

ІІІ місце -  Ольга 

КАЛЬЧЕНКО 

-  учениця Кругляківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Куп'янської районної 

ради Харківської області; 

 -  Дар'я МОШУРА -  вихованка гуртка «Секретар керівника» 

Комунального закладу «Станція юних 

техніків № 3 Харківської міської ради». 
 

Номінація «Фото та фотокомпозиції» (вікова категорія 7-10 років) 

І місце -  Вероніка БОРОХ -  вихованка гуртка «Цифрова фотографія» 

Золочівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Золочівської районної 

ради Харківської області; 

ІІ місце -  Анна ВАСИЛЕНКО -  вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області; 

 -  Поліна ГОЛІКОВА -  вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області; 

ІІІ місце -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ  

-  Полковомикитівської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Богодухівської 

районної ради Харківської області; 
 

Продовження додатка 1 

 -  Марія РАДЧЕНКО -  учениця Ізюмської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Ізюмської 

міської ради Харківської області. 
 

Номінація «Фото та фотокомпозиції» (вікова категорія 11-14 років) 

І місце -  Анастасія 

ІЛЬЧЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу 

«Сахновщинський НРЦ» Сахновщинської 

районної ради Харківської області; 



ІІ місце -  Ярослав КОНОВАЛ -  вихованець Люботинського міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради Харківської 

області; 

ІІІ місце -  Аліна МОРОЗОВА -  вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області. 

Номінація «Фото та фотокомпозиції» (вікова категорія 15-18 років) 

І місце -  Сергій ЗАБАШТА -  учень Ізюмської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 12 Ізюмської міської ради 

Харківської області; 

 ІІ місце -  Анна СОЛОВЙОВА -  учениця Балаклійського навчально-

виховного комплексу Балаклійської 

районної ради Харківської області; 

ІІІ місце -  Дар'я МОМОТ -  вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області; 

 -  Єлизавета 

ПОПОВА 

-  вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області. 

Номінація «Фотопроект» (вікова категорія 11-14 років) 

І місце -  Іван КАЛІНІН   -  учень Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Дворічанської 

районної ради Харківської області; 

 -  Олег КАЛІНІН -  учень Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Дворічанської 

районної ради Харківської області; 

 -  Поліна БУРЛАКА -  учениця Шевченківської 

загальноосвітньої школи № 1 

 І-ІІІ ступенів Шевченківської районної 

ради Харківської області; 

ІІ місце -  Максим ДЕРЯГА -  учень Орільського ліцею Лозівської 

районної ради Харківської області; 

ІІІ місце -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

-  Комунального закладу «Катеринівський 

ліцей» Сахновщинської районної ради 

Харківської області. 

Номінація «Фотопроект» (вікова категорія 15-18 років) 

І місце -  Анастасія 

ПОЛЯНИЦЯ 

-  вихованка гуртка «Юні друзі природи» 

Первомайського будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області; 

 -  Олександр 

ІВАХНЕНКО 

-  вихованець Красноградського  районного 

Центру позашкільної освіти 

Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області. 



 

Продовження додатка 1 

ІІ місце -  переможців не визначено. 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

Номінація «Роботи декоративно-прикладного характеру» 

(вікова категорія 7-10 років) 

І місце -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

-  гуртка «Умілі ручки» Первомайського 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області; 

ІІ місце -  Вєста ЗАБІРКО -  вихованка Красноградського районного 

Центру позашкільної освіти 

Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області; 

 -  Марія ТУНІЦЬКА -  вихованка Красноградського районного 

Центру позашкільної освіти 

Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області; 

 -  Влада УШАКОВА -  вихованка Красноградського районного 

Центру позашкільної освіти 

Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області; 

 -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

-  1 класу Бурбулатівської філії 

Комунального закладу «Близнюківський 

ліцей» Близнюківської районної 

державної адміністрації Харківської 

області; 

ІІІ місце -  Ульяна РЕШОТКО -  учениця Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області; 

 -  Дар'я ПАНОВА -  учениця Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області; 

 -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

-  гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Зачепилівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Зачепилівської 

селищної ради Харківської області. 

Номінація «Роботи декоративно-прикладного характеру» 

(вікова категорія 11-14 років) 

І місце -  Дар'я ВЕРБА -  учениця Безмятежненського ліцею 

Шевченківської районної ради  

Харківської області; 

 -  Олександр 

ШЕРНИШОВ 

-  учень Безмятежненського ліцею 

Шевченківської районної ради  

Харківської області; 



Продовження додатка 1 

 -  Таїсія ГОЖА -  учениця Гетьманівського ліцею 

Шевченківської районної ради  

Харківської області; 

ІІ місце -  Діана КУРОЧКІНА -  вихованка Комунального закладу 

«Кочетоцька санаторна школа»  

Харківської обласної ради; 

 -  Ангеліна 

РОМАНІКА 

-  вихованка Комунального закладу 

«Кочетоцька санаторна школа»  

Харківської обласної ради; 

 -  Ангеліна 

ШЕВЕРДІНА 

-  вихованка Комунального закладу 

«Кочетоцька санаторна школа»  

Харківської обласної ради; 

 -  Маргарита 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ  

-  вихованка Комунального навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти» 

Малинівської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області; 

 -  Марія СЄМЄРЄЙ -  вихованка Комунального навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти» 

Малинівської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області; 

 -  Тетяна 

СТАРУСЬОВА 

-  вихованка Комунального навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти» 

Малинівської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області; 

ІІІ місце -  Кирило 

ГОЛОВИНСЬКИЙ 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 6 

Харківської міської ради». 

Номінація «Роботи декоративно-прикладного характеру» 

(вікова категорія 15-18 років) 

І місце -  Дар'я ШУЛЬГА -  вихованка Красноградського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області; 

ІІ місце -  Оксана 

НЕДБАЙЛОВА 

-  вихованка Будинку  дитячої та юнацької 

творчості Лозівської районної ради 

Харківської області; 

 -  Анастасія КУЗІНА -  вихованка Куп'янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп'янської міської 

ради Харківської області; 

 -  Поліна 

ПИСАРЕНКО 

-  вихованка Куп'янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп'янської міської 

ради Харківської області; 
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ІІІ місце -  Ольга САВЧЕНКО -  учениця Комунального закладу 

«Старомерчицький  ліцей Валківської 

районної ради Харківської області»; 

 -  Христина 

ЛІХОЛЬОТ 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2  

Харківської міської ради». 

Номінація «Реферати» (вікова категорія –10 років) 

І місце -  Валерія 

КОРОТЕНКО 

-  вихованка гуртка «Лікарські рослини» 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Лозівської районної ради Харківської 

області; 

ІІ місце -  Олександра 

КОВТУН 

-  учениця Борівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шевченківської 

районної ради Харківської області; 

ІІІ місце -  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

-  учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І.Є. Єгорова 

Коломацької ОТГ Харківської області. 

 «Реферати» (вікова категорія – 11-14 років) 

І місце -  Анна 

МАХОВИЦЬКА 

-  вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної 

ради Харківської області 

 -  Олександр 

МАТЮШЕНКО 

-  учень Комунального закладу 

«Малоданилівський ліцей» 

Малоданилівської селищної ради 

Харківської області 

ІІ місце -  Даніїл КАШУБА -  учень Шевченківіського ліцею 

Шевченківіської районноъ ради 

Харківської області 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

Номінація «Реферати» (вікова категорія 15 – 18 років) 

І місце -  Артем ТОКАР -  вихованець Дворічанського Центру 

дитячої та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради Харківської 

області; 

 -  Анастасія 

ГАСАНОВА 

-  учениця Комунального закладу 

«Циркунівський ліцей Циркунівської 

сільської ради Харківської області»; 

 -  Віталій ПАРАЩУК -  учень Комунального закладу 

«Циркунівський ліцей Циркунівської 

сільської ради Харківської області»; 

ІІ місце -  Ірина МАЙКО -  учениця Донецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Балаклійської 

районної ради Харківської області; 
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 -  Тетяна ВАСЕЦЬКА -  учениця Орільського ліцею Лозівської 

районної ради Харківської області; 

ІІІ місце -  Еліна ФІЛЕНКО -  вихованка Красноградського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області. 

Номінація «Презентація» (вікова категорія 11 – 14 років) 

І місце -  Діана 

КІНШАКОВА 

-  учениця Комунального закладу 

«Червонівський навчально-виховний 

комплекс Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської 

області; 

 -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

-  Борщівського навчально-виховного 

комплексу Балаклійської районної ради 

Харківської області 

ІІ місце -  Анастасія ШАРКА -  учениця Петропавлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Куп'янської районної ради Харківської 

області; 

ІІІ місце -  Руслана ЦОКОТА -  учениця Липчанівського навчально-

виховного комплексу Ізюмської районної 

ради Харківської області. 

Номінації «Презентація» (вікова категорія 15  –18 років) 

І місце -  Катерина КОТОК -  учениця Зіньківщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області; 

ІІ місце -  Євген ЖУРА -  учень Чернещинського навчально-

виховного комплексу Зачепилівської 

селищної ради Харківської області; 

 -  Анна БАКАЙ -  учениця Барвінківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Барвінківської 

районної ради Харківської області. 

ІІІ місце -  переможців не визначено. 

 

 

 

 

Директор                                                                              Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 



Додаток 2  

до наказу директора 

КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» 

від 05.12.2019  №  132 
 

 

Список учасників  

обласної акції «Молодь – за здоровий спосіб життя», відзначених подяками  

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

 

Уляна БУТКО учениця Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  №2 Балаклійської районної ради 

Харківської області; 

Іванна НЕДВИГА учениця Барвінківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Барвінківської районної ради, 

Харківської області; 

Олександра ОСАДЧА учениця Барвінківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Барвінківської районної ради, 

Харківської області; 

Діана ГНАТЕНКО учениця Гонтів'ярівської філії Комунального 

закладу «Валківський ліцей імені О. Масельського» 

Валківської районної ради Харківської області; 

Анастасія СЄДИХ вихованка Комунальної установи «Вовчанський 

будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вовчанської районної ради Харківської області; 

Анастасія КОЛОМІЄЦЬ вихованка Золочівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Золочівської районної ради 

Харківської області; 

Маргарита 

МАКСИМЕНКО 

вихованка Золочівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Золочівської районної ради 

Харківської області; 

Тимофій 

БРЕСЛАВСЬКИЙ 

учень Співаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізюмської районної ради Харківської 

області; 

- Богдан ЛАВРОВ учень Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 10 Ізюмської міської ради Харківської 

області; 

Продовження додатка 2 

Анна КОРОБКА вихованка Красноградського районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Красноградської 

районної державної адміністрації Харківської 

області; 
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КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

Краснокутського центру дитячої та юнацької 

творчості Краснокутської районної ради 

Харківської області; 

- Єлизавета ФОМЕНКО учениця Кругляківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Куп'янської районної ради Харківської 

області; 

Діана ХАРИТОНОВА  вихованка Куп'янського центру дитячої та юнацької 

творчості Куп'янської міської ради Харківської 

області; 

Олексій ХОМЧУК вихованець Куп'янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп'янської міської ради 

Харківської області; 

Владислав МІТІН вихованець Куп'янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп'янської міської ради 

Харківської області; 

Тетяна РУМЯНЦЕВА вихованка гуртка «Декоративно-образотворче 

мистецтво» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Лозівської районної ради Харківської області; 

Максим ДЕРЯГА учень 4 класу Орільського ліцею Лозівської 

районної ради Харківської області; 

Ірина СУХОРЕБРА учениця 4 класу Орільського ліцею Лозівської 

районної ради Харківської області; 

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

гуртка «В'язання гачком» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської районної ради 

Харківської області; 

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

Лозівського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Лозівської міської ради Харківської області; 

Альона ЧЕРЬОМУХІНА вихованка Первомайського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської ради 

Харківської області; 

Анастасія ВЄТЧИНКІНА вихованка Комунального навчального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Малинівської 

селищної ради Чугуївського району Харківської 

області; 

Анна КУЛИК учениця Комунального закладу «Старовірівського 

ліцею Старовірівської сільської ради 

Нововодолазького району Харківської області; 

Єгор БОЧЕНКОВ вихованець Первомайського будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської ради 

Харківської області; 

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Новобурлуцького навчально-виховного комплексу 

Печенізької районної ради Харківської області; 
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Анна СТАРІКОВА учениця Артемівського навчально-виховного 

комплексу Печенізької районної ради Харківської 

області; 

Віктор ШАБАТУРА вихованець Сахновщинської Станції юних 

натуралістів Сахновщинської районної ради 

Харківської області; 

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

Комунального закладу «Катеринівський ліцей» 

Сахновщинської районної ради Харківської області; 

Єлизавета 

РОМАНЧЕНКО 

вихованка Районного центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської районної ради Харківської 

області; 

КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

Чугуївського районного Будинку дитячої творчості 

Чугуївської районної ради Харківської області; 

Альбіна ГОЛЄНІЩЕВА вихованка Чугуївського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області; 

Ксенія ТКАЧЕНКО вихованка Чугуївського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області; 

Марія БУЛАНОВА учениця Василенківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Шевченківської районної ради 

Харківської області; 

Ангеліна ДАНИЛЕНКО учениця Василенківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Шевченківської районної ради 

Харківської області; 

Поліна АДАМЧУК вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 2 Харківської міської ради»; 

Даніїл БАГЛАЄНКО вихованець гуртка «Паперопластика» 

Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради»; 

Вікторія 

ГОЛОЩАПОВА 

вихованка гуртка «Паперопластика» Комунального 

закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради»; 

Єлизавета БОРОДЕНКО вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 4 Харківської міської ради; 

Ілля ГЕВОРКЯН вихованець Комунального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості № 4 Харківської міської 

ради; 

Федір СТАДНИК вихованець Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради; 

Володимир ЧАРУШИН вихованець Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради; 
 

 



 Продовження додатка 2 
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Аркадій ШЕВЧЕНКО вихованець гуртка «Кераміка» Харківського 

приватного навчально-виховного комплексу 

«Старт-школа» Харківської області. 

 

 

 

 

Директор          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3  

до наказу директора 

КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» 

від 05.12.2019 № 132 

 

Інформація 

про результати проведення обласної акції «Молодь – за здоровий спосіб життя» 

 

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Статуту КЗ «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості», плану роботи КЗ «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» на 2019 рік, методичних рекомендацій щодо 

проведення обласної акції «Молодь за здоровий спосіб життя», наказу 

директора КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» від 

12.11.2019 № 114 «Про проведення обласної акції «Молодь – за здоровий 

спосіб життя»», з метою  залучення учнівської молоді до здорового способу 

життя, підвищення рівня валеологічної культури, формування здорових 

навичок, у період з 19 по 29 листопада 2019 року відбулася обласна акція 

«Молодь – за здоровий спосіб життя» (далі – Акція). 

В Акції взяли участь 320 учнів закладів загальної середньої освіти та 

вихованців закладів позашкільної освіти з 27 районів Харківської області, 6 

міст обласного підпорядкування та 5 районів м. Харкова, а також вихованці 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5»  

Харківської обласної ради, Комунального закладу «Кочетоцька загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів Харківської обласної ради». 

На розгляд журі учасники надали 277 творчіх робіт у 7 номінаціях: «Малюнок», 

«Плакат», «Фото та фотокомпозиція» «Фотопроект», «Робота декоративно-

прикладного характеру», «Реферат», «Презентація». У кожній номінації роботи 

оцінювались окремо в трьох вікових категоріях: молодша вікова категорія (7 – 

10 років); середня вікова категорія (11 – 14 років); старша вікова категорія (15 – 

18 років). 

Найбільш активну участь в Акції взяли учні та вихованці міста 

Первомайського (13 учасників, у тому числі 2 колективних, надали 15 робіт), 

Лозівського (13 учасників, 13 робіт) та Сахновщинського (11 учасників, у т.ч. 1 

колективний, 11 робіт) районів Харківської області. 

Не взяли участі в Акції учні закладів освіти Індустріального, 

Московського, Холодногорського районів м. Харкова.   

 

 

 



Продовження додатка 3 

За результатами Акції переможцями та призерами стали  

83 учасника, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти 

становить 40 осіб; кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 43 

особи. 

До складу журі були залучені доцент кафедри валеології ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, кандидат педагогічних наук та співробітники Комунального закладу 

«Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості». 

Під час оцінювання творчих робіт ураховано їхню актуальність і рівень 

виконання; творчий підхід та самостійність у виконанні; системність і повноту 

розкриття теми; чіткість та логічність викладення матеріалу (для рефератів і 

презентацій), художню майстерність і тематичну відповідність (для 

образотворчих, декоративно-прикладних робіт).  

Журі Акції відзначило, в основному, достатній та високий художній рівень 

виконання робіт у номінаціях «Малюнок», «Плакат», «Фото та 

фотокомпозиція» «Фотопроект», «Робота декоративно-прикладного характеру», 

креативні рішення в пошуках розв’язання проблеми формування здорового 

способу життя засобами образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва. Разом з тим журі відзначило тематичну невідповідність деяких 

робіт, у тому числі тих, що виконані на високому художньому рівні, що може 

сформувати у дітей хибні компетентністні уявлення. Деякі з наданих робіт 

виконані на відверто низькому рівні, мають неохайний вигляд. Особливу увагу 

журі звернуло на необхідність пропагування здорового способу життя через 

позитивні приклади, художні образи, креативні рішення і недопустимість 

використання в творчих роботах зображень цигарок, алкоголю, шприців, що 

символізують наркотичну залежність, тощо. 

За висновками журі Акції, більшість робіт в номінаціях «Реферат» і 

«Презентація» виконана на достатньому науково-дослідницькому рівні. 

Відзначено актуальність робіт, обізнаність учасників щодо вирішення проблеми 

формування здорового способу життя, тематичну різноманітність. Разом із тим, 

у деяких роботах виявлені типові недоліки учнівських проектів, а саме: 

невідповідність вимогам до написання, оформлення та представлення робіт; 

несамостійність, відсутність власних висновків; наявність граматичних, 

пунктуаційних, мовленнєвих помилок тощо.  

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


