
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

23.04.2020 Харків № 42 

 

Про підсумки проведення  

І обласного (відбіркового) 

етапу Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В 

об’єктиві натураліста» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на  

2020 рік, у березні 2020 року проведено І обласний (відбірковий) етап 

Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»  

(далі – Фестиваль) за тематикою «Країні Юннатії – 95!». 

Фестиваль організовано з метою екологічного та естетичного виховання 

учнів закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти 

Харківської області, пошуку нових форм і методів формування в них навичок 

природоохоронної та просвітницької діяльності. 

У конкурсних роботах було розкрито взаємозв’язок минулих і 

прийдешніх поколінь юних натуралістів, збереження та розвиток кращих 

традицій юннатівського руху, історико-краєзнавчу, дослідницьку та 

природоохоронну діяльність учнівських колективів, окремих учнів і вихованців. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців і призерів Фестивалю (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників Фестивалю, які посіли перші, другі і треті 

місця, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників Фестивалю, які показали високий рівень 

виконання робіт, значний особистий внесок у справу збереження природи 

Харківщини (додаток 2). 
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4. ВІДЗНАЧИТИ учасників Фестивалю, які показали високий рівень 

виконання робіт, значний особистий внесок у справу збереження природи 

Харківщини, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

5. Довести інформацію про результати проведення Фестивалю 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 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.04.2020 № 42 
 

Список переможців  
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  

«В об’єктиві натураліста» 
в номінації «Краща фоторобота» 

 

І місце  ГОРОБЧЕНКО Кіра 

 

-  учениця 7 класу Рідкодубівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Дворічанської районної ради 

Харківської області, вихованка еколого-

краєзнавчого гуртка Дворічанського 

Центру дитячої та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради Харківської 

області (керівник – КИСІЛЬ Ю.М.) 

 

ІІ місце  САМОЙЛОВ 
Богдан 

 

 

-  учень 7 класу Піщанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Куп’янської районної ради Харківської 

області 

 
ІІ місце  ХАЙЛО Юлія 

 

-  вихованка гуртка «Екологічне 

краєзнавство» КУ «Вовчанський будинок 

дитячої та юнацької творчості» 
Вовчанської районної ради Харківської 

області (керівник – КОВАЛЬОВА Г.О.) 

 
ІІ місце  КОНОТОП Оксана 

 

-  вихованка фотогуртка «Позитив» 

районного центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської районної ради 
Харківської області (керівник – 

ПІДКОПАЙ Т.В.) 

 
ІІІ 

місце 

 Пошукова група 

учнів 10 класу 

 

-  учні Комунального закладу освіти 

«Олексіївський ліцей» Первомайської 

районної державної адміністрації 
Харківської області (керівники – 

МАСЛОВА О.О., ЗАХАР’ЄВА Л.Й.) 
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ІІІ 

місце 

 МАЛАХОВА 

Маргарита 

-  вихованка гуртка «Намистинка» 

Первомайського будинку дитячої та 
юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області (керівник – 

МАЛАХОВА О.Ю.) 
 

ІІІ 

місце 

 МАЙСЬКА Валерія -  учениця Комунального закладу 

«Одрадівський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Первомайської районної державної 
адміністрації Харківської області (керівник 

– ВИСТАВНА І.В.) 

ІІІ 
місце 

 МІЩЕНКО Вадим -  учень 7 класу Каплунівського навчально-
виховного комплексу Краснокутської 

районної ради Харківської області 

(керівник – НАЙДЕНЦОВ В.М.) 
ІІІ 

місце 

 ЧЕРЕДНИК Софія -  вихованка гуртка «Фольклорно-етнічне 

краєзнавство» Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської районної ради Харківської 
області (ЧЕРЕДНИК В.В.) 

 
Список переможців  

І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  
«В об’єктиві натураліста» 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 
 

І місце  творчий колектив 

вихованців 

 

-  Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської 

районної ради Харківської області 

(керівник – БАБАЙ Л.В.) 

 
ІІ місце  ГРІДНЬОВ Микита 

ГРІДНЬОВА Ксенія 

-  учні 6 та 7 класу Покотилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Харківської районної ради Харківської 

області (керівник – КОСТІНА Л.В.) 

 

ІІ місце  ГОВТВА Вікторія 

ДИКАНЬ Артем 

-  учні 7 та 10 класу «Опорної школи 

«Оскільський ліцей Оскільської сільської 

ради Ізюмського району Харківської 

області» (керівники – КАЛІТА О.М., 

ТЮТЮННИК М.В., ДВОРНІЧЕНКО О.В.) 
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ІІ місце  ЛАВРОВ Богдан, 

ЖИВОЛУП Дар’я 

-  учні Ізюмської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 10 Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівники – 

ЛАВРОВА С.В., ФЕДИНА Г.І.) 

 

ІІІ 

місце 

 КОВІНА Тетяна, 

РАЖИК Павло 

-  учні Комунального закладу 

«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 

районної ради Харківської області, 

вихованці гуртків «Пізнаємо рідний край» 

та «Основи комп’ютерних технологій» 

Дергачівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської районної 

ради Харківської області (керівники – 

ЛАГУТА Г.Г., РАЖИК І.М.) 

ІІІ 

місце 

 БЛУДОВ Віталій -  учень 8 класу Лизогубівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Харківської районної ради Харківської 

області (керівник – ОХРЕМЛЯК Б.Б.) 

ІІІ 

місце 

 СОРОКОТЯГА 

Евеліна 

-  учениця 10 класу Ізюмської гімназії № 3 

Ізюмської міської ради Харківської області  

(керівник – ПЛИС А.В.) 

ІІІ 
місце 

 КАРНАУХ Таміла -  учениця 6 класу Добровільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Близнюківської районної ради Харківської 

області (керівник – КАЛАШНИК Т.В.) 

ІІІ 

місце 

 РЯХОВСЬКА 

Анастасія 

-  вихованка гуртка «Фітодизайнер» 

Лозівської станції юних натуралістів 

Лозівської міської ради Харківської 

області (керівник – ШУКАЛЮКОВА Л.В.) 

 

Список переможців  
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  

«В об’єктиві натураліста» 
в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 

 
І місце  РУБІЖАНСЬКА 

Дар’я,  

РУДЕНКО Софія, 

ЗОРЯ Кирило, 

ДУДКІНА 

Анастасія  

 

-  вихованці Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області (керівники –  
ЗОРЯ Г.С., ШЕВЧЕНКО В.А.) 
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ІІ місце  СТАЄННА Анна -  учениця 4 класу Чернещинського 

навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Зачепилівської районної ради Харківської 
області (керівник – ТОРОПОВСЬКА К.В.) 

 

ІІІ 
місце 

 ГРИЦАК Іван -  учень 7 класу Артемівського навчально-
виховного комплексу «дошкільний 

навчальний заклад-загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради 
Харківської області (керівник –  

РОЖКО М.В.) 

 

Список переможців  
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  

«В об’єктиві натураліста» 
в номінації «Кращий відеофільм» 

 

І місце  КРИВОНОС 

Анастасія, 

ПРОТАСОВ  

Денис, 

ЗАДОРОЖНІЙ 

Костянтин, 

КУПРІН 

Матвій 

 

-  учні 6 класу Комунального закладу 

«Близнюківський ліцей Близнюківської 

районної ради Харківської області» 
(керівник – ПАЛАГУТА В.В.) 

І місце  гурток «Медіа 

культура» 

 

 

-  вихованці Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради Харківської 

області (керівник – ЧЕКАМОВА О.С.) 

ІІ місце  ОХОТНІКОВА 

Поліна 

-  вихованка гуртка «Природа рідного  

краю» Люботинського міського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 
Люботинської міської ради Харківської 

області (ГЕЛА В.В.) 

« 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.04.2020 № 42 

 

Список учасників 

І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю 

«В об’єктиві натураліста» за змістовну роботу та значний особистий внесок  

у справу охорони природи 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. ПЕТРУШЕНКО 

Аліна 

 

учениця 9 класу 

Красноградського 

багатопрофільного ліцею 

Красноградської районної ради 

Харківської області  

НОЖЕНКО І.В. 

2. Гурток «Юний 

еколог» 

 

вихованці Комунального 

закладу «Валківський 

районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості» 

Валківської районної ради 

Харківської області 

БОБРО В.О. 

 

3. ПОСЛЄДОВА 

Іванна,  

КОБЗЄВ Денис 

 

учні 4 класу Глибоківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Харківської районної 

ради Харківської області 

КОЗАЧОК С.М. 

4. ІВАЩЕНКО 

Олександра, 

ТЕМИРБЕК 

Анастасія, 

МАНТУЛА 

Сніжана 

вихованці гуртка «Екологічне 

краєзнавство»  

КУ «Вовчанський будинок 
дитячої та юнацької творчості» 

Вовчанської районної ради 

Харківської області  

 

 

КОВАЛЬОВА Г.О. 

5. ТОМКО Маргарита учениця 3 класу Глушківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Куп’янської районної 
ради Харківської області 

 

6. ЛИСЕНКО 

Вікторія 

учениця 8 класу 

Красноградського навчально-

виховного комплексу № 2 

Красноградської районної ради 

Харківської області  

ЗОЛОТУХІНА О.С. 
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7. ІЩУКОВА Богдана учениця 7 класу комунального 

закладу «Харківська санаторна 

школа № 13» Харківської 

обласної ради  

КОСЕНКОВА О.П. 

8. Гурток 

образотворчого 
мистецтва 

та пошукова група 

юних натуралістів 

вихованці комунального 

закладу «Харківська санаторна 

школа № 9» Харківської 

обласної ради  

ДОЛЖЕНКО І.В., 

КУЛІШ І.О., 

ДЕТИНИЧ Н.В., 

БУЛАТНІКОВА 

Н.М., СПІВАК Т.Б., 

БОРОХ К.В. 

9. Гурток «Юні друзі 

природи» 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР 

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» 

БОГОДУХІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

МІСЯК З.Д. 

10. ІГНАТЕНКО 

Катерина  

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР 

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ» 

БОГОДУХІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОЛЯКОВА Н.Ю. 

11. ВОЙТЕНКО 

Каміла 

вихованка гуртка 

образотворчого мистецтва 

«Студія Відродження» 
районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської 
області 

 

УДОВИЧЕНКО 

Н.Л. 

12. ВІХТИНСЬКА 

Віталіна 

вихованка гуртка «Юні 

фотоаматори» районного 
центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської районної 

ради Харківської області 
 

ВІХТИНСЬКА Л.М. 

 

13. ЛАБУНСЬКА Рада учениця 4 класу 

Каплунівського навчально-
виховного комплексу 

Краснокутської районної ради 

Харківської області 

КУРИЛО Г.М. 
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14. ТІЛЬНА Поліна учениця 1 класу Олексіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Краснокутської 
районної ради Харківської 

області 

 

ТІЛЬНА І.В. 

15.  РУДЕНКО Аліна учениця Комунального закладу 

«Козачолопанський ліцей» 

Дергачівської районної ради 
Харківської області 

 

ПОДВАЛЬНЮК 

Г.М. 

 

16. ПОЛУПАНЕНКО 

Веніамін 

учень 4-Б класу Комунального 
закладу «Дергачівський ліцей 

№2» Дергачівської районної 

ради Харківської області 
  

МАСЛІЙ С.І. 

17. КУБАСЬ Марія учениця 9 класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів, вихованка гуртка 

«Юні екологи» Комунального 
закладу «Зачепилівський 

будинок дитячої та юнацької 

творчості» Зачепилівської 
селищної ради Харківської 

області 

ФАТЄЄВА С.О. 

18. УДОВИЧЕНКО 

Євгенія 

вихованка гуртка «Основи 

біології» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської 

районної ради Харківської 

області на базі Орільської філії 

Орільського ліцею Лозівської 

районної ради Харківської 

області 

 

БОЖКО Т.В. 

19. ГУЛЯЄВ Михайло, 

КОКІШЕВА 

Олександра, 

КОВАЛЕНКО 

Артем, ШАРОВ 

В’ячеслав, 

ЧИКОБАВА 

Микита 

учні 7-В класу Комунального 

закладу «Печенізький ліцей 

імені Г.С. Семирадського» 

Печенізької районної ради 

Харківської області 

ГУЗІЙ В.Б. 
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20. КРИВОШЕЯ Іван учень Підлиманської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів – філія Окружного 

опорного закладу «Борівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Борівської районної ради 

Харківської області імені 

Героя Радянського Союзу  

В.С.. Колісника» 

 

21. ІВАХНЕНКО 

Олександра 

учениця Першотравневої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Борівської районної 

ради Харківської області  

БАЗАН Н.Ю. 

22.  БОНДУРА Віктрія учениця 10 класу Олексіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Краснокутської 

районної ради Харківської 

області  

ОДНОРОБ І.І. 

23. КАПЕТОНЕНКО 

Павло 

учень 5 класу Зіньківщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської 

районної ради Харківської 

області  

МИРОШНИЧЕНКО 

О.М. 

24.  ЛИТВИНОВ 

Владислав  

учень 9 класу Зіньківщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської 

районної ради Харківської 

області 

ШЕВЧЕНКО І.П. 

 

25. НЕВИННА 

Анастасія 

учениця 8-В класу Ізюмської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №12 Ізюмської 

міської ради Харківської 

області  

МАЛИК Н.В. 

 

26. ПАНАСЕНКО 

Дар’я, ІСТОМІНА 

Ксенія, 

РАДЧЕНКО 

Дельфіна, 

СОЛОВЙОВА 

Єлизавета 

Чугуївський районний 

Будинок дитячої творчості 

Чугуївської районної ради 

Харківської області 

ГУЛЯКИНА Д.С. 
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27. ЛАМІНСЬКИЙ 

Євгеній, ДІДЕНКО 

Ілля, ЛАПШОВ 

Гліб, 

ХОРОШИЛОВА 

Дарія 

Чугуївський районний 

Будинок дитячої творчості 

Чугуївської районної ради 

Харківської області 

ІСТОМІНА М.Ю. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.04.2020  № 42 
 

 

Інформація 

про результати проведення І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, плану роботи Комунального закладу 

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

березні 2020 року проведено І обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» (далі – Фестиваль) за 

тематикою «Країні Юннатії – 95!». 

Фестиваль організовано з метою екологічного та естетичного виховання 

учнів закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти 

Харківської області, пошуку нових форм і методів формування в них навичок 

природоохоронної та просвітницької діяльності. 

Фестиваль проводився відповідно до Положення про Всеукраїнський 

юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.08.2012 № 961, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2012 за № 1593/21905. 

Учасниками Фестивалю стали 320 учнів закладів загальної середньої 

освіти та вихованців закладів позашкільної освіти, переможців районних 

(міських) етапів Фестивалю з 35 районів (міст) області, а також 5-ти  об’єднаних 

територіальних громад. 

Активну участь у Фестивалі взяли учні комунального закладу 

«Харківська санаторна школа І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради, 

комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної 

ради. 

Загалом на конкурс було надано 130 робіт (індивідуальних і 

колективних) у 4-х номінаціях: «Кращий відеоролик (відеокліп)», «Кращий 

відеофільм», «Кращий слайд-фільм», «Краща фоторобота». 

У конкурсних роботах було розкрито дослідницьку та природоохоронну 

діяльність учнівських колективів різних поколінь юннатів із проблеми 
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раціонального природокористування, роботи на навчально-дослідних земельних 

ділянках, в учнівських лісництвах. 

Заслуговує на увагу високий рівень робіт, творчий креативний підхід до 

висвітлення історії юннатівського руху учнями Близнюківського, Вовчанського, 

Дворічанського, Красноградського, Куп’янського, Краснокутського, 

Первомайського, Харківського районів, міста Первомайського, міста Ізюма, 

міста Лозової, Зачепилівської та Оскільської об’єднаних територіальних громад. 

Поряд з тим, журі звернуло увагу, що більшість представлених робіт 

(відеоролики, слайд-фільми, відеофільми, фотографії) не відповідали тематиці 

Фестивалю, анотації до них були дуже короткі та не висвітлювали історію 

юннатівського руху району, міста, селища. 

Роботи переможців (І місце) були відправлені до Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді на розгляд журі ІІ (фінального) 

етапу Фестивалю. 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 


