
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

27.05.2020              Харків № 54     

 

Про підсумки проведення 

обласної фотовиставки 

«Територія пригод – 2020» 

 

 Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

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

популяризації туристсько-краєзнавчої діяльності учнів, підтримки кращих 

традицій фотомистецтва, з 02 березня по 31 березня 2020 року проведено 

обласну фотовиставку «Територія пригод – 2020» (далі – Фотовиставка). 

На фотовиставку всього було подано 488 робіт учнів освітніх закладів та 

позашкільної освіти області (165 робіт із 16 закладів освіти міста Харкова та 

323 робіт із 87 закладів освіти Харківської області).  

Фотовиставка проводилась у номінаціях: «Походи та змагання», «Туризм 

в обличчях (портрети)», «Мандрівки Батьківщиною», «Подорожі світом»; 

 Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

 

наказую: 

 

1. ВИЗНАТИ переможцями та НАГОРОДИТИ грамотою Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»: 

 

у номінації «Подорожі світом»: 

за І місце 

- ТКАЧЕНКО Анну Євгенівну , ученицю Харківської  

гімназії № 152 Харківської міської ради Харківської області, фоторобота  

«Безкраї горизонти»,  

- ОСАДЧУ Тетяну Юріївну, вихованку гуртка «Виготовлення 

іграшок та сувенірів» Барвінківського будинку творчості дітей та юнацтва 

Барвінківської районної ради Харківської області, фоторобота «Burj Al Arab – 

гордість ОАЄ»; 

за ІІ місце 

- ЛИСИЦЬКОГО Ярослава Віталійовича, вихованця Комунального 

закладу «Станція юних техників №1» Харківської міської ради», фоторобота 

«Хвилі Антлантики»; 



- КОРЖ ЮЛІЮ Олександрівну, ученицю Кочетоцької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Чугуївської районної ради Харківської 

області, фоторобота «Індія вночі»; 

за ІІІ місце  

- ОДАРЕНКО Марію Ігорівну, вихованку гуртка «Юні любителі 

природи» Комунального закладу «Харківський центр дитячої та юнацької 

творчості № 2» Харківської міської ради Харківської області, фоторобота 

«Фокус»; 

у номінації «Приз глядацьких симпатій»: 

- ГОРБЕНКО Віру Сергіївну, вихованку Комунального закладу 

«Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» Богодухівської районної 

ради Харківської області , фоторобота «Фантастичне королівство Монако»; 

- ЛЕСІВ Богдану Володимирівну, вихованку гуртка «Театральний» 

Барвінківського будинку творчості дітей та юнацтва Барвінківської районної 

ради Харківської області, фоторобота «Замька Влюблен вьв ватьра»; 

- УСТІНОВА Івана Дмитровича, учня Комунального закладу 

«Пісочинський ліцей Пісочинської селищної ради» Харківського району 

Харківської області, фоторобота «Будемо друзями!»; 

 

у номінації «Туризм в обличчях (портрети)»: 

за І місце  

- ВЕЛІГУР Андрія Юрійовича, учня Комунального закладу освіти 

«Олексіївський ліцей Первомайської районної державної адміністрації 

Харківської області», фоторобота «Життя.. Воно йде, поки ми йдемо!»; 

- ОДАРЕНКО Марію Ігорівну, вихованку гуртка «Юні любителі 

природи» Комунального закладу «Харківський центр дитячої та юнацької 

творчості № 2» Харківської міської ради Харківської області, фоторобота 

«Голуби в Парижі»; 

за ІІ місце 

- ТКАЧОВУ Вероніку Сергіївну, ученицю Кругляківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Куп’янської районної ради Харківської 

області, фоторобота «Боже, пошли мир на Україну»; 

- ЖЕЛНОВАЧ Анну Юріївну, ученицю Олексіївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Краснокутської районної ради 

Харківської області, фоторобота  «Літо. Гори. Артек-Буковель»; 

за ІІІ місце  

- ТКАЧЕНКО Анну Євгенівну, ученицю Харківської гімназії №152 

Харківської міської ради Харківської області, фоторобота  «Безкраї горизонти»; 

 

у номінації «Приз глядацьких симпатій»: 

- ВАСИЛЬЄВУ Аліну Андріївну, ученицю Височанської 

загальноосвітноьої школи I-III ступенів №2 Харківської районної ради 

Харківської області, фоторобота «Вулицями рідного міста..»;  



- КОРІНЬКО Катерину Володимирівну, вихованку  Комунального 

закладу «Дворічнокутянський ліцей» Дергачівського району, фоторобота 

«Україночка»; 

у номінації «Мандрівки Батьківщиною»: 

за І місце  

- ТАБАХ Софію Валеріївну, ученицю Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради Харківської області , фоторобота 

«Буковель»; 

- СИРЕНКО Катерину Сергіївну , вихованку Комунального 

закладу «Станція юних техніків №3 Харківської міської ради» Харківської 

області, фоторобота «Риболовля з татом на світанку»; 

за ІІ місце  

- МАКОГОН Олександра Володимировича , вихованця  

Комунального закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Богодухівської районної ради Харківської області , фоторобота «Легендарний 

Київ»;  

- ІСАКОВА Олександра Олександровича, ученицю Харківської 

гімназії №152 Харківської міської ради Харківської області, фоторобота 

«Мандрівки Батьківщиною»; 

за ІІІ місце  

- ХАРЛАЦ Дмитра Олеговича, учня Вербівської загальноосвітньої 

школи I-III Балаклійської районної ради Харківської області, фоторобота 

«Лелеки»; 

- КЛЄЩЕВНІКОВУ Оксану Андріївну, вихованку гуртка 

«Цифрова фотографія» Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості, 

фоторобота «Мандруй рідним краєм»; 

 

у номінації «Приз глядацьких симпатій»: 

- ЛИЧМАН Катерину Олександрівну, вихованку  

Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської області, фоторобота «Поїздка 

одного дня»; 

- ВАСИЛЬЄВУ Аліну Андріївну, ученицю Височанської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Харківської районної ради 

Харківської області, фоторобота «Це моя Земля, це моя Країна»; 

- ТРУШИК Ярослава Валерійовича, вихованця гуртка 

«Фольклорне краєзнавство» Краснокутського центру дитячої та юнацької 

творчості Краснокутської районної ради Харківської області, що працює на базі 

Пархомівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, фоторобота «Вечір 

Херсона»; 

 

у номінації «Походи та змагання»: 

за І місце  



- КОВАЛЬ Анастасію Олексіївну , вихованку гуртка 

«Журналістика» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

№4» Харківської міської ради Харківської області, фоторобота «Під парусом»; 

- БЕРЕЗОВСЬКУ Дар’ю Денисівну, вихованку Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Красноградської районної 

ради Харківської області, фоторобота «Подолання перешкод»; 

за ІІ місце  

- ЧОРНОБАЙ Ярослава Дмитровича, учня Пономаренківської 

загальноосвітньої школи I-III ст. Роганської селищної ради Харківського 

району Харківської області, фоторобота «Разом весело гребсти по просторам»; 

- КОВТУН Ірину Владиславівну, вихованку гуртка «Спортивний 

туризм» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», фоторобота «Зимові ластівки»;  

за ІІІ місце 

- РУГАЛЕНКО Анастасію Антонівну , вихованку Комунального 

закладу «Станція юних техніків №3 Харківської міської ради» , фоторобота 

«Прагнення до перемоги»;  

- ОДАРЕНКО Марію Ігорівну, вихованку гуртка «Юні любителі 

природи» Комунального закладу «Харківський центр дитячої та юнацької 

творчості №2» Харківської міської ради Харківської області, фоторобота 

«Першопрохідці»; 

-  

у номінації «Приз глядацьких симпатій»: 

- ГЕЛЛА Таїсію Денисівну, ученицю Харківської гімназії № 152 

Харківської міської ради Харківської області, фоторобота «Мандрівка на 

байді»; 

- ЕЛЬ ФАР Аміра Гасана, вихованця Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Вектор» Харківської міської ради», фоторобота  

«Неймовірний стрибок». 

-  

2. Завідувачу відділу міжнародного співробітництва, туризму та краєзнавства 

Чередніченку Олегу Миколайовичу забезпечити вручення грамот переможцям 

обласної фотовиставки «Територія пригод-2020». 

 

3. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА  
 

 

З наказом ознайомлені: 

Чередніченко О.М. 


