
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

23.04.2020 Харків № 44  

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу дослідницько-

експериментальних робіт з 

природознавства «Юний 

дослідник» 
 

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, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 27.03.2020 № 91 «Щодо змін у проведенні організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю, семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, запланованих на 

березень-травень 2020 року», з метою залучення учнів 9-11 років до 

дослідницько-експериментальної роботи з природознавства, у квітні 2020 року 

проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-

експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник». 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник»  за номінаціями: «Я і природа», «Рослини 

навколо нас», «Тваринний світ», «Народознавство та краєзнавство», «Охорона 

здоров’я» (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник» грамотою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник», які показали 

змістовну роботу та брали активну участь в  конкурсі (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник», які показали 
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змістовну роботу та брали активну участь в конкурсі, грамотою Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за 

активну участь в конкурсі. 

5. Довести інформацію про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт «Юний 

дослідник» 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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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.04.2020  № 44 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  

дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник» 
 

Номінація «Я і природа» 
 

ТЕНИЦЬКА Дар’я -  учениця 4-А класу Ізюмської гімназії № 3 

Ізюмської міської ради Харківської області 

(керівник – КАЛАШНІК І.В.) 
КОТЕНКО Руслан -  учень 4 класу Комунального закладу 

«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 

районної ради Харківської області  
(керівник – ЧУХНО А.В.) 

ФАТЄЄВА Анастасія -  учениця 6 класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 
Зачепилівської селищної  ради 

Зачепилівського району Харківської 

області (керівник – ФАТЄЄВА С.О.) 
ЗАДОРОЖНИЙ Костянтин -  учень 6 класу Комунального закладу 

«Близнюківський ліцей Близнюківської 

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

ЩЕТЕНСЬКИЙ Каміль -  вихованець гуртка «Юні охоронці 

природи» Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради 
Харківської області (керівник – 

ГЛУХОВЕЦЬКА В.В.) 

ДУДКІНА Анастасія -  вихованка гуртка «Юні зоологи» 
Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської 

області (керівник – ЗОРЯ Г.С.) 
ЗОРЯ Кирило -  вихованець гуртка «Юні охоронці 

природи» Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради 
Харківської області (керівник – ЗОРЯ Г.С.) 
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Номінація «Рослини навколо нас» 

 

БЕЗМАТНИЙ Вадим -  вихованець гуртка «Пролісок» 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ 

ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (керівник – 

ШУТКА Є.В.) 

 

ЛАКТІОНОВ Давід -  вихованець гуртка «Природа рідного 
краю» Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 
селищної ради Харківської області 

(керівник – БОРОЗЕНЕЦЬ О.М.) 

ПОЛУЛЯХОВА Таїсія -  учениця 4 класу Моначинівського 
навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

дошкільний навчальний заклад» 
Куп’янської районної ради Харківської 

області (керівник – КАМЕНЮКА Л.А.) 

ПАВЛЮХ Аліса -  вихованка гуртка «Юні охоронці 
природи» Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області (керівник – 
ГЛУХОВЕЦЬКА В.В.) 

САЛМАНОВА Ангеліна -  вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» еколого-
натуралістичного відділу Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» (керівник 
– ПУЗЄЄВА С.М.) 

 

 

Номінація «Охорона здоров’я» 
 

КАПЛІЄНКО Каміла, 
СТЕПАКІНА Анастасія  

-  вихованки гуртка «Юні квітникарі» 

Близнюківського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Близнюківської 

районної державної адміністрації 

Харківської області (керівник – 

КУЧЕРЯВА Ю.М.) 

ЄФРЕМОВ Богдан -  учень 3-Б класу Ізюмської гімназії № 3 

Ізюмської міської ради Харківської області  

(керівник – ЧУБУКІНА Н.І.) 
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ЖУЛІД Павло -  учень 5-Б класу Зачепилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району Харківської 

області (керівник – ІВАНОВА Н.О.) 

ВІТУ Емілія -  учениця 4 класу Моначинівського 

навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

Куп’янської районної ради Харківської 

області (керівник – КАМЕНЮКА Л.А.) 

МАЛЬЦЕВ Олександр -  учень 5 класу Шарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради Харківської 

області (керівник – ХОПРЯНІНОВА Н.В.) 

ЄХАЛО Назар -  учень 4 класу Ізюмської гімназії № 3 

Ізюмської міської ради Харківської області 
(керівник – ЗОЛОТАРЬОВА Н.Ю.) 

 
 

 

Напрям «Тваринний світ» 
 

 

БЕЛОБОРОДОВА Христина -  вихованка гуртка «Юні охоронці природи» 

Ізюмського центру дитячої та юнацької 
творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник – 

КОЛІСНИК В.О.) 

ОЛЕШКО Назар -  учень 6 класу Чернещинського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 
Зачепилівського району Харківської 

області (керівник – ЛИС О.А.) 

МАМЕДОВ Данило -  учень 2 класу Комунального закладу 

«Великопроходівський ліцей»  
Дергачівської районної ради Харківської 

області» (керівник – МАМЕДОВА Ю.П.) 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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                                                                                                 Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.04.2020  № 44 
 

Список активних учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  
дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник» 

 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. МАЗУР Кіра Ізюмська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №11 

Ізюмської міської ради 

Харківської області  

ТРУФАН Н.П. 

2. ПОПОВ Максим Малокомишуваська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Ізюмської районної 

ради Харківської області 

ПОПОВА Ю.П. 

3. ЛАЗУРЕНКО 

Денис 

Комунальний заклад 

«Пересічанський ліцей» 

Дергачівської районної ради 

Харківської області  

СЕВЕРІНА Р.С. 

4. ЧЕРНЯКОВА 

Єлизавета 

Комунальний заклад 

«Вільшанський ліцей» 

Дергачівської районної ради 

Харківської області  

БАЛАГУРА О.П. 

5. ГОРБ Ірина Добровільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Близнюківської районної ради 

Харківської області 

БАКАЙ Т.І. 

 

 

 

6. ДЗЮБЕНКО 

Єлизавета 

ШАРІВСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

БОГОДУХІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 

ХАРКІВСБКОЇ ОБЛАСТІ 

БАБАК Л.Є. 

7. ІЛЬЇНА Вікторія Лозівська станція юних 

натуралістів Лозівської міської 

ради Харківської області 

ГАВРИЛЕНКО Г.В. 

8. ПУСТОВОЙТОВ 

Ярослав 

Моначинівський навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»  

Куп’янської районної ради 

Харківської області  

КАМЕНЮКА Л.А. 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.04 .2020 № 44 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу  

дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник»  

 

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, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 27.03.2020 № 91 «Щодо змін у проведенні організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю, семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, запланованих на 

березень-травень 2020 року», з метою залучення учнів 9-11 років до 

дослідницько-експериментальної роботи з природознавства, природоохоронної 

діяльності, формування в учнів пізнавальних інтересів, первинних екологічних 

знань,  у квітні 2020 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник».  

В обласному етапі конкурсу взяли участь 50 вихованців закладів 

позашкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти із 13 районів 

(міст) області, а також Зачепилівської об’єднаної територіальної громади. 

На розгляд журі було надано 48 робіт (індивідуальних і колективних) за 

номінаціями:  «Я і природа», «Рослини навколо нас», Тваринний світ»,  

«Народознавство та краєзнавство», «Охорона здоров’я». 

Представлені конкурсні матеріали свідчать про безпосередню участь 

учнів у вирішенні ряду природоохоронних проблем у ході дослідницько-

експериментальної роботи. 

Журі відзначило науковість, систематичність проведення дослідницько-

експериментальних робіт вихованцями Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської 

міської ради Харківської області, Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області, Комунального закладу 

«Козачолопанський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області, 

Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної  

ради Зачепилівського району Харківської області, Комунального закладу 

«Близнюківський ліцей Близнюківської районної ради Харківської області, 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», Комунального закладу «Зачепилівський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Харківської 

області, Моначинівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 
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школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Куп’янської районної ради 

Харківської області, Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості», Близнюківського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області, 

Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської міської ради Харківської області,  

Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної 

ради Зачепилівського району Харківської області, Шарівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області, 

Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, Чернещинського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Зачепилівського району Харківської області, Комунального закладу 

«Великопроходівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської 

області». 

Разом з тим, журі акцентувало увагу, що з метою якісної організації 

дослідницько-експериментальної роботи з учнями, необхідно налагодити 

співпрацю з науковими співробітниками науково-дослідних установ і вченими 

закладів вищої освіти, залучати дітей до польових досліджень. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


