
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

12.03.2020 Харків № 32 

 

Про результати проведення 

обласного конкурсу 

учнівських науково-

дослідницьких робіт 

«Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття» 
 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

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

та юнацької творчості»,  відповідно до плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, 

наказу директора Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» від 03.02.2020 № 21 «Про проведення обласного 

конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття»», рішення журі обласного конкурсу учнівських науково-

дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» (протокол 

від 07.03.2020), 
 

н а к а з у ю: 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного конкурсу учнівських науково-

дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного конкурсу учнівських науково-

дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття», які посіли 

перші, другі та треті місця, дипломами Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів. 

3. Голові організаційного комітету Надії НЕЙКАЛЮК, в межах 

компетенції, довести до відома начальників місцевих органів у сфері 

управління освітою Харківської області інформацію про результати проведення 

обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна 

культура – вибір ХХІ століття» (додаток 2). 

4. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 
З наказом ознайомлені:  

________________ Тетяна КУРУКІНА 

________________ Надія НЕЙКАЛЮК 



Додаток 1  

до наказу директора Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  

від 12.03.2020  № 32 
 

Список переможців 
обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт 

«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» 
 

І місце -  Катерина ЛИННИК -  учениця Комунального закладу 
«Краснопавлівський ліцей» Лозівської 

районної ради Харківської області; 

 -  Влада ДЕРЕВЯНКО -  вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, 

учениця навчально-виховного комплексу 

№ 2 Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області; 

 -  Вадим ГАРБУЗОВ -  учень Красноградської гімназії «Гранд» 
Красноградської районної державної 
адміністрації Харківської області; 

 -  Марія ШЛЯХТА -  учениця Балаклійського ліцею 
Балаклійської районної державної 

адміністрації Харківської області; 

 -  Таїсія 
СЕВЕРЧЕНКО 

-  учениця Лозівської гімназії Лозівської 
міської ради Харківської області; 

 -  Максим 
ЗАБУБЕНІН 

-  учень Моначинівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І – ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад», вихованець 
Куп’янського районного будинку дитячої 
та юнацької творчості Куп’янської 
районної ради Харківської області»; 

 -  Діана ТРЕМБАК -  учениця Сеньківської загальноосвітньої 
школи І – ІІ ступенів Куп’янської районної 
ради Харківської області; 

 -  Ірина ФІЛОНОВА -  учениця Курилівського ліцею Куп’янської 
районної ради Харківської області; 

 -  Анастасія 

ШАРУТА 

-  учениця Барвінківської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 2 Барвінківської 
районної ради Харківської області; 



 -  Діана 
КІНШАКОВА 

-  учениця КЗ «Червонівський навчально-
виховний комплекс» загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – (ясла-садок)» 
Первомайської районної державної 
адміністрації Харківської області»; 

 -  Ольга ПАЛЬЧИК -  учениця КЗ «Краснопавлівський ліцей» 
Лозівської районної ради Харківської 
області; 

 -  Тетяна ВАСЕЦЬКА -  учениця Орільського ліцею, вихованка 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Лозівської районної ради Харківської 
області; 

 -  Олена 

ЛОБОДЕНКО 

-  учениця КЗ «Гетьманівський ліцей 
Шевченківської районної ради Харківської 
області»; 

 -  Дар'я ПАШНЄВА 
 

-  учениця Артемівського навчально-
виховного комплексу Печенізької 
районної ради Харківської області; 
 

 -  Анна СОФІЧ -  учениця Комунального закладу 
«Рокитненський ліцей Нововодолазької 

районної ради Харківської області»; 

 -  Маргарита 
ГРИШКО 

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості, учениця 
Комунального закладу «Циркунівський 
ліцей» Циркунівської сільської ради 

Харківської області»; 

 -  Андрій ВЕРІНГЕ -  учень Дворічанського ліцею 
Дворічанської районної ради Харківської 
області»; 

ІІ місце -  Валерія 
РАКАЛЬСЬКА 

-  вихованка Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області; 

 -  Ангеліна 
БОНДАРЧУК 

-  учениця Опорного закладу Барвінківська 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 Барвінківської 
районної ради Харківської області; 

 -  Денис ШИПІЛОВ -  вихованець Балаклійського центру дитячої 
та юнацької творчості Балаклійської 
районної ради Харківської області; 



 -  Анна КРИКУН -  учениця Шевченківської загальноосвітньої 
школи № 1 І – ІІІ ст. Шевченківської 
районної ради Харківської області; 

 -  Анастасія БУРБА -  учениця Іванчуківської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів Ізюмської районної 
ради Харківської області; 

 -  Єлизавета 
ПЛОТНІКОВА 

-  учениця Комунального закладу освіти 
«Троїцький ліцей Первомайської районної 
державної адміністрації Харківської 
області»;  

 -  Поліна ШАПОВАЛ -  учениця Валківської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів Валківської 
районної ради Харківської області; 

 -  Юлія САПЕЦЬКА -  учениця Лозівської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 11 Лозівської 

міської ради Харківської області; 

 -  Анастасія 
ФЕДОТОВА 

-  учениця Малокомишуваської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Ізюмської районної ради Харківської 

області; 

 -  Софія СКОРОМНА -  учениця Комунального закладу 
«Вільшанський ліцей» Дергачівської 

районної ради Харківської області; 

 -  Софія ПЕРШИНА -  учениця Колодязненської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  
Дворічанської районної ради Харківської 

області; 

 -  Тетяна ТКАЧЕНКО -  учениця Лозівської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 7 Лозівської 
міської ради Харківської області; 

 -  Дар’я ВЕРБА -  учениця Комунального закладу 
«Безм’ятежненський ліцей 
Шевченківської районної ради Харківської 
області»; 

 -  Павло 
ОНИЩЕНКО 

-  учень Комунального закладу 
«Безм’ятежненський  ліцей 
Шевченківської районної ради Харківської 

області»; 

 -  Дарина ГУЗЕНКО -  учениця Зиньківщинсьої загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів Зачепилівської 
районної ради Харківської області; 



 -  Ксенія ТРЕТЬЯК  
 

-  учениця Комунального закладу 
«Березівська загальноосвітня школи І –ІІІ 
ступенів» Пісочинської селищної ради 

Харківської області; 

 -  Наталія КОСЕНКО -  учениця КЗ «Одрадівський навчально-
виховний комплекс «загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Первомайської 
районної державної адміністрації 
Харківської області»; 

 -  Арсеній 
ШЕВЧЕНКО 

-  учень Зеленогайської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів Харківської 
районної ради Харківської області; 

 -  Аліна РУДЕНКО 
 

-  учениця КЗ «Козачолопанський ліцей» 

Дергачівської районної ради Харківської 

області; 
 -  Софія 

ПЕРЕВЕРЗЄВА  
 

-  учениця Комунального закладу 

«Первомайський ліцей № 7 

Первомайської міської ради Харківської 

області»; 
 -  Артем ЛИТВИНОВ -  учень Близнюківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Близнюківської 
районної державної адміністрації 
Харківської області; 

 -  Марія МАЩЕНКО -  вихованка Районного центру дитячої та 
юнацької творчості Харківської районної 
ради Харківської області; 

ІІІ місце - І
І
І 

Юлія ОБОЗНА -  учениця Покотилівського  ліцею 
«Промінь» Харківської районної ради 
Харківської області; 

 -  Євгеній 
ПІРЯЧЕНКО 

-  учень Опорного закладу Барвінківська 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 
Барвінківської районної ради Харківської 
області; 

 -  Анна КОВАЛЕНКО -  учениця Барвінківської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 2 Барвінківської 
районної ради Харківської області; 

 -  Олег БАБЕНКО -  вихованець Балаклійського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Балаклійської районної ради Харківської 
області; 

 -  Вікторія БЕЗНІС -  учениця Великохутірської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  
Шевченківської районної ради Харківської 
області; 



 -  Олена САВІНА -  учениця Ізюмської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 12 Ізюмської 
міської ради Харківської області; 

 -  Єлизавета ЖУЛІД -  учениця Зачепилівської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів Зачепилівської 
селищної ради Зачепилівського району 
Харківської області; 

 -  Каміла 
КАПЛІЄНКО 

-  вихованка Близнюківського Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Близнюківської районної державної 
адміністрації Харківської області; 

 -  Анастасія 
СТЕПАХІНА 

-  вихованка Близнюківського Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Близнюківської районної державної 
адміністрації Харківської області; 

 -  Зорина 
БОНДАРЕНКО 

-  вихованка Близнюківського Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Близнюківської районної державної 
адміністрації Харківської області; 

 -  Софія ЖУК -  вихованка Близнюківського Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Близнюківської районної державної 
адміністрації Харківської області; 

 -  Анастасія 
САМОЙЛЕНКО 

-  учениця Верхньосамарської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  
Близнюківської районної ради Харківської 
області; 

 -  Леон КАФЯН -  вихованець Комунального закладу 
«Валківський Будинок дитячої та 
юнацької творчості Валківської районної 
ради Харківської області»; 

 -  Юлія ГЕРЕГА -  учениця Покотилівської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 2 Харківської 
районної ради Харківської області; 

 -  Аліна БОЙКО -  учениця Красноградського 
багатопрофільного ліцею, вихованка 
Красноградського районного центру 
позашкільної освіти Красноградської 
районної ради Харківської області; 

 -  Анастасія 
ІВАНОВА 

-  вихованка Балаклійської станції юних 
натуралістів Балаклійської районної ради 
Харківської області; 

 -  Софія МАТЯШ -  учениця Південної загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 2 Харківської 
районної ради Харківської області. 

 

 

Директор                                                        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 



Додаток 2 

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»  

від 12.03.2020 № 32 

 

Інформація  

про результати проведення 

обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт  

«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» 

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

дитячої та юнацької творчості», плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, з 

метою залучення учнівської молоді до наукової та дослідно-експериментальної 

роботи в галузі валеології, пропаганди досягнень учнів та вихованців з питань 

валеологічної освіти та оздоровлення з 03.02.2020 року по 02.03.2020 року 

відбувся обласний конкурс учнівських науково-дослідницьких робіт  

«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» (далі Конкурс). 

На Конкурс було надіслано 61 робота переможців районних (міських) 

етапів. У Конкурсі взяли участь 71 учень закладів загальної середньої та 

вихованець позашкільної освіти Харківської області із 17 районів, 3 ОТГ, 3 міст 

обласного підпорядкування, Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості». 

За результатами Конкурсу переможцями стали  

55 учасників, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти 

становить 44 особи; кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 11 осіб. 

До складу журі були залучені педагоги-валеологи, доцент кафедри 

валеології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри моніторингового довкілля та 

природокористування екологічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, учитель 

біології та основ здоров'я «Школи сприяння здоров'ю» Комунального закладу 

«Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія». 

Під час оцінювання робіт ураховано науково-дослідницький рівень 
виконання, самостійність у виконанні, загальну охайність оформлення, повноту 
реалізації на високому рівні дослідницького задуму.  

За результатами оцінки журі виявлено, що роботи переможців Конкурсу 

мають актуальність; відповідають вимогам та віковим інтересам й пізнавальним 

можливостям учасників конкурсу; виявили проблемно-пошуковий характер; 

свідчать про обізнаність авторів робіт щодо сучасного стану галузі дослідження. 

Опановані ними методики відповідають обраним темам досліджень. Особливо 

членами журі були відмічені науково-дослідницькі роботи учнів, які 

висвітлювали проблеми в житті сучасних школярів, а саме: вплив новомодних 

приладів та аксесуарів на здоров’я учнівської молоді; використання равликів для 

оздоровлення шкіри підлітків; вплив комп'ютера і телефону на здоров'я 



підлітків; захворювання зубів і ротової порожнини та їхня профілактика; 

формування корисних звичок здорового харчування; вплив гіподинамії на 

здоров'я сучасної людини; біоритми в житті людини; шкода паління та харчових 

добавок для здоров'я молоді; дослідження енергоефективності сонячної 

електростанції в поєднані з питаннями збереження електричної енергії; 

збереження енергоресурсів, кисню та екології тощо. 

Нажаль, достатня кількість робіт, представлених на Конкурс, не 

відповідає вимогам, а саме: має реферативний характер; не має всіх структурних 

елементів щодо науково-дослідницької роботи (не чітко визначені мета, об’єкт і 

предмет дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага 

запропонованих підходів і отриманих результатів тощо); теми робот не 

відповідають змісту, а також віковим інтересам учнів; дослідники не 

дотримувалися етичних норм в процесі виконання наукової роботи; деякі роботи 

в повному обсязі були отримані з різних сайтів мережі Інтернет тощо. 
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