
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

06.05.2020 Харків                         № 49 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу обласного етапу 

ІІІ Всеукраїнського конкурсу 

«Гуманне ставлення до тварин» 

 

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 07.08.2019 № 228 «Про проведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу 

«Гуманне ставлення до тварин», з метою популяризації та пропедевтики 

гуманного ставлення до тварин у суспільстві, насамперед серед учнівської 

молоді, у березні 2020 року проведено обласний етап ІІІ Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин». 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного етапу ІІІ Всеукраїнського конкурсу 

«Гуманне ставлення до тварин» (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців обласного етапу ІІІ Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ активних учасників обласного етапу ІІІ Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ активних учасників обласного етапу ІІІ Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за змістовну 

роботу в рамках ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин». 

5. Довести інформацію про результати проведення обласного етапу ІІІ 

Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» до відома керівників 
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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 06.05.2020  № 49 
Список переможців   

обласного етапу ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» 

 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. ВЯТКІН Олексій, 

учень 5 класу,  

11 років 

Чугуївський районний 

Будинок дитячої творчості 

Чугуївської районної ради 

Харківської області 

СТЕПАШКІНА В.В. 

 

2. ЛУКАНОВ 

Арсеній, учень 4-Б 

класу,  

10 років, 

вихованець гуртка 

«Природа рідного 

краю» 

Ізюмський центр дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської 

міської ради Харківської 

області 

ЦВЄТКОВА Н.С. 

 

3. КУЩЬОВА 

Владислава, 

учениця  4-А класу, 

9 років  

Красноградський навчально-

виховний комплекс  

(заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів  

– заклад дошкільної освіти)  

№ 3 Красноградської районної 

ради Харківської області 

БОЙКО В.В. 

 

4. ЧЕРНИШЕНКО 

Софія, учениця  

5 класу, 11 років  

 

Комунальний заклад 

«Дергачівський ліцей № 3»  

Дергачівської районної ради 

Харківської області 

ЛУХАНІНА І.В. 

 
 

5. СУХІН Олександр, 

учень 4-А класу, 

10 років 

Зачепилівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району 

Харківської області 

СИСОЄВА Л.О. 

 

6. КОВБАСА 

Ярослав, учень  

6 класу, 11 років, 

Комунальна  установа 

«Вовчанський будинок дитячої 

та юнацької творчості 

Вовчанської районної  ради 

Харківської області» 

СТАТКО І.О. 

 

7. ІВАНЮК Дар’я, 

учениця 5 класу, 

10 років  

Богданівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Дворічанської районної ради 

Харківської області 

КРЕЦУ С.В. 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 06.05.2020 № 49 

 

Список активних учасників 

обласного етапу ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин»  
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. ІЛЬЇНА Анастасія, 

учениця 4 - Б 

класу, 9 років 

Ізюмська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4  

Ізюмської міської ради 

Харківської області 

БЕРЕЖНА Н.В. 

2. ЗАВЕРЮЩЕНКО 

Анна, учениця  

4 – Б класу, 9 років  

Комунальний заклад 

«Харківська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів № 16 

Харківської міської ради 

Харківської області імені 

В.Г. Сергєєва» 

КУРОЧКА Л.В.                             

3. РИБКІНА Кіра, 

учениця 4-Б класу, 

11 років 

Навчально-виховний комплекс 

(заклад  загальної  середньої 

освіти І-ІІІ ступенів- заклад  

дошкільної освіти) № 2 

Красноградської  районної  

ради Харківської області 

ШИЛЬКО Ю.А. 

4. ШЕЛЕСТОВ 

Андрій, учень  

4 класу, 9 років 

Елітнянська загальноосвітня 

школа I-ІІІ ступенів. 

Харківської районної ради 

Харківської області  

ПОЧИВАЛОВА 

Т.А. 

5. БОНДАРЕНКО  

Анна, учениця  

5-В класу, 10 років  

 

Комунальний заклад  

«Кегичівський ліцей  

Кегичівської  

районної ради Харківської 

області» 

ДАНЬКО О.М. 

 

6. ФАРТУХ Тетяна, 

учениця                                                                                                       

6 класу, 11 років                                                                                                       

Комунальний заклад 

«Дергачівський ліцей № 3»  

Дергачівської районної ради 

Харківської області 

ХРИПЧЕНКО С.П. 

7. ІВАНОВА 

Варвара, учениця  

5 класу, 11 років 

 

Комунальний заклад 

«Дергачівський ліцей № 3»  

Дергачівської районної ради 

Харківської області 

ЛУХАНІНА І.В. 

 

8. ЧЕРНИШЕНКО 

Софія, учениця  

Комунальний заклад 

«Дергачівський ліцей № 3»  

ЛУХАНІНА І.В. 
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5 класу, 11 років  

 

Дергачівської районної ради 

Харківської області 

9. КАЛІНІН Іван,  

учень 5 класу,  

10 років 

 

Дворічанський Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради 

Харківської області 

БУКАЄВА О.В. 

10. ГАЙДУСЬ 

Максим, учень  

4-Б класу, 10 років 

 

КЗ «Харківська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 11  

з поглибленим вивченням 

окремих предметів  

Харківської міської ради 

Харківської області» 

НОВАКОВСЬКА 

Л.О. 

 

11. САЙКО Дар’я, 

учениця 6-А класу, 

12 років 

 

Кочетоцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

Чугуївської районної ради 

Харківської області 

БЄЛЄВЦОВА 

Оксана 
 

 

 

12. ПОПОВА Яна, 

вихованка гуртка 

«Домашні 

улюбленці» 

Лозівська станція юних 

натуралістів Лозівської міської 

ради Харківської області 

 

ГАВРИЛЕНКО Г.В. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 06.05.2020 № 49 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

етапу ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин»  

 

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 07.08.2019 № 228 «Про проведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу 

«Гуманне ставлення до тварин», Комунальним закладом «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» у березні 2020 року проведено 

обласний етап ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» 

(далі – Конкурс). 

Конкурс проводився з метою популяризації та пропедевтики гуманного 

ставлення до тварин у суспільстві, насамперед серед учнівської молоді. 

В обласному етапі Конкурсу взяли участь 85 вихованців закладів 

позашкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти із 22 районів 

(міст) області та 2 територіальних громад (Зачепилівської та Мереф’янської). 

На розгляд журі обласного етапу Конкурсу надано 85 оповідань-

продовжень «Погризені капці». 

Представлені матеріали свідчать про безпосередню участь школярів у 

вирішенні ряду біоетичних проблем і популяризації гуманного ставлення до 

тварин у суспільстві. 

Журі відзначило відповідність робіт тематиці, меті та умовам Конкурсу, 

індивідуальність та оригінальність робіт переможців, а також високий рівень 

представлених робіт вихованцями та учнями  Чугуївського районного Будинку 

дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області,  Ізюмського 

центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської 

області, Красноградського навчально-виховного комплексу (заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів– заклад дошкільної освіти) № 3 Красноградської 

районної ради Харківської області, Комунального закладу «Дергачівський 

ліцей № 3» Дергачівської районної ради Харківської області, Зачепилівської 

загальноосвітньї школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району Харківської області, Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості Вовчанської районної  

ради Харківської області», Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Дворічанської районної ради Харківської області. 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


