
                                                  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

НАКАЗ 

 

10.06.2020                         Харків № 60 

 

Про результати проведення 

обласного Свята дитячої 

творчості «Жива вода-Дельта» 

 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

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

розвитку підводного плавання та фотографії, пропаганди кращого досвіду 

роботи з проблем здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді,  

з 29 по 31 травня 2020  року  проведено обласне Свято дитячої творчості «Жива 

вода-Дельта» (далі – Свято). 

Свято було організовано у дистанційній формі на офіційній сторінці 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» в соціальній мережі Facebook за адресою: 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

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

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників Свята, які в номінаціях посіли перші, другі і 

треті місця, дипломом Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» відповідно I, II і III ступенів. 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників Свята, які в номінаціях показали високий рівень 

виконання робіт, значний особистий внесок у справу виховання здорового 

способу життя серед дітей та учнівської молоді (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників Свята, які в номінаціях показали високий 

рівень виконання робіт, значний особистий внесок у справу виховання 

здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді, подякою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

5. ВІДЗНАЧИТИ Олега ШИШКОВА, керівника гуртка «Цифрова 

фотографія» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»,  подякою Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» за активну роботу у складі журі Свята. 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


6. Інформацію про результати проведення Свята довести до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 3). 

7. КОНТРОЛЬ за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ.  

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

09.06.2020 №    

 

Список 

переможців і призерів обласного Свята дитячої творчості  

«Жива вода-Дельта» 
 

Номінація «Конкурс фотографій на тему «Жива вода»  
 

Вікова категорія до 12 років 

І місце Владислав ТІМЧЕНКО  - вихованець  Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області»; 

ІI місце Кристина ГАЛУШКА  - вихованка Близнюківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Близнюківської районної державної 

адміністрації Харківської області; 

ІII місце Софія ЛУЧКО  - вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

вікова категорія 12-15 років 

I місце Даніїл ЛІТВІНОВ  - вихованець Балаклійського Центру 

дитячої та юнацької творчості 

Балаклійської районної ради Харківської 

області; 

ІІ місце Єгор ВІРКО  - вихованець Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області; 

III місце 

 

Наталя ЗУБ  

 

- вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області;  

 

III місце 

 

Олександр КОЛЕГОВ  

 

- вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

 

 



Продовження додатка 1 

вікова категорія 16-21 рік 

I місце   

 

Валерія ТОНКА  

 

- вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

II місце 

 

Микита БАРКАР  

 

- вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3» 

Харківської міської ради; 

III місце  

 

Станіслав БЄЛІКОВ  

 

- вихованець Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

Харківської області; 

III місце 

 

 

Вікторія БОНДУРА  

 

- вихованка Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської районної ради 

Харківської області.  

Номінація «Конкурс підводних фотографій (відкрита вода) на тему  

«Жива вода».  

Вікова категорія до 12 років 

I місце Михайло ІЛЬЇН  - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

II місце Арсеній Д’ЯЧЕНКО  - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

III місце Кирило ШИШКОВ  - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

III місце Максим ТИМЧЕНКО  - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

вікова категорія 12-15 років 

I місце Олександр КОЛЕГОВ  - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

II місце Даніїл ПРИВАЛОВ  - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

III місце 

 

Дмитро ДОЛЯ  

 

- вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

вікова категорія 16-21 рік 

I місце  

 

Олександр НИКИТЕНКО  

 

- вихованець  Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради»; 

   



 

 

 

II місце 

 

 

 

 

Ірина КОЗЮПА  

 

П

Продовження додатка 1 

вікова категорія 16-21 рік 

- вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради 

Харківської області; 

 

III місце 

 

Олексій БЕРЕЖНИЙ 

 

- вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 

 

 

Номінація «Конкурс підводних фотографій (басейн) на тему «Жива вода» 

  

Вікова категорія до 12 років 

I місце Михайло ІЛЬЇН           - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»;                                                                                                                      

ІІ місце Арсеній Д’ЯЧЕНКО  

 

- вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

III місце 

 

Максим ТИМЧЕНКО  

 

- вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

III місце Еліна БОВА  - вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

                                                                                                   

вікова категорія 12-15 років 

I місце Даніїл ПРИВАЛОВ  - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»;  

ІІ місце Вероніка 

ВИНОГРАДСЬКА  

 

- вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

ІІІ місце 

 

Богдан ГОЛОЩАПОВ 

 

- вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

вікова категорія 16-21 рік 

I місце 

 

Олексій БЕРЕЖНИЙ  

 

- вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II місце 

 

 

 

 

Валерія ТОНКА  

П

Продовження додатка 1 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 

Номінація «Конкурс малюнків на тему «Жива вода» 

вікова категорія до 12 років 

I місце Софія ПАШКОВА  - вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Вектор» 

Харківської міської ради, за роботу 

«Джерельне свято»; 

 

II місце 

 

Марина КАЛАШНИК  

 

- вихованка Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області, за роботу «Бар’єрний риф»; 

II місце Ольга ТЕРНИЦЬКА  - вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Вектор» 

Харківської міської ради, за роботу 

«Закономірність»; 

III місце 

 

Марія КОВАЛЕНКО  

 

- вихованка Ізюмського центру дитячої 

та юнацької творчості Ізюмської 

районної ради Харківської області, за 

роботу «Морські глибини»; 

III місце Софія МІРОШНИЧЕНКО  - вихованка Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості  

№ 2 Харківської міської ради», за роботу 

«Амфібія»; 

вікова категорія 12-15 років 

I місце Христина 

КОСТРОМСЬКА   

- вихованка Чугуївського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Чугуївської міської ради Харківської 

області, за роботу «Захід сонця на 

морському узбережжі»; 

II місце 

 

Дар’я ОНІЩЕНКО  

 

-вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради, за роботу 

«Крапля в морі, море-в краплі»; 

II місце Єлизавета МИРОНЕНКО  

 

- вихованка загальноосвітньої школи 

 I-III ступенів Куп’янської міської ради 

Харківської області, за роботу «Вода-це 

життя»; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III місце 

 

 

 

Єлізавета КАБАНЕЦЬ  

 

П

Продовження додатка 1 

-вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради 

Харківської області, за роботу  

«У синьому морі»; 

III місце 

 

 

 

Валентина СИРИЦЯ  

 

- вихованка Покотилівського ліцею 

«Промінь» Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Троянда 

на воді»; 

вікова категорія 16-21 рік 

I місце 

 

Владислав ДРУЧЕК  

 

- вихованець Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської районної 

ради Харківської області, за роботу 

«Межа задзеркалля»; 

 

 

II місце 

 

 

 

Анастасія РУГАЛЕНКО  

 

 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради», за роботу «Грайливі 

риби»; 

II місце 

 

Таїсія САВИЦЬКА  

 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості  

№ 1 Харківської міської ради», за роботу 

«Хмари над морем»;                                          

III місце 

 

Христина ВІВДЕНКО  

 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості  

№ 1 Харківської міської ради», за роботу 

«Спогади про море»;                                     

III місце 

 

Валерія КУЛІНІЧ - вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради», за роботу «Сіверський 

Донець». 

Номінація «Конкурс декоративно-прикладного мистецтва на тему «Жива 

вода». Вікова категорія до 12 років 

I місце Ілля СТАВРУНОВ  - вихованець Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Лілії»; 

ІІ місце 

 

 

Максим ЛІХАЧОВ  

 

 

- вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5 

Харківської обласної ради», за роботу  

«Спогади про море»; 



 

 

П

Продовження додатка 1 

II місце Михайло ГРУБНИК - вихованець Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості Валківської 

районної ради Харківської області», за 

роботу «Який чудовий світ довкола»; 

 

ІІІ місце 

 

 

 

 

 

Валерія МАКАРЕНКО  

 

 

 

 

 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області», за роботу 

«Дзеркало моря»; 

III місце КОЛЕКТИВНА РОБОТА - вихованці Богодухівського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Богодухівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Чиста 

вода-наш дім»; 

вікова категорія 12-15 років 

I місце В’ячеслав СКЛЯР  - вихованець Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області», за роботу «Краса 

водопаду»; 

ІІ місце Денис САДОВНИЧИЙ  

 

- вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5 

Харківської обласної ради», за роботу 

«Чудовий світ»; 

ІІ місце 

 

Ілля АДАМЧУК  

 

 

- вихованець Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості    

№ 2 Харківської міської ради», за роботу 

«Черепаший хід»; 

III місце 

 

Юлія БАТАЄВА  

 

- вихованка Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області, за роботу «Лебідь-краса 

українських водойм»; 

III місце Вікторія КРАВЧЕНКО - вихованка Барвінківського Будинку 

творчості дітей та юнацтва 

Барвінківської районної ради 

Харківської області, за роботу 

«Морський вінок»; 

 



Продовження додатка 1 

вікова категорія 16-21 рік 

I місце Катерина ГОМІНА  - вихованка Лозівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Лозівської 

районної ради Харківської області, за 

роботу «Мої улюбленці»; 

 

IІ місце 

 

Михайло ЗАХАРІЙ  

 

- вихованець Дергчівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області, за роботу «Краплина життя» 

Дергачівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської 

районної ради Харківської області; 

ІІІ місце Тетяна КОВІНА  

 

- вихованка Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської 

області, за роботу «На гостини до 

золотої рибки». 

Номінація «Конкурс проєктів «Жива вода» 

Вікова категорія до 12 років 

I місце Єгор ПАСТУХ  - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Тварини  

Чорного моря»; 

IІ місце 

 

 

 

 

 

Марія ПОДОЛЬСЬКА  

 

 

 

 

  

- вихованка Балаклійського Центру 

дитячої та юнацької творчості 

Балаклійської районної ради Харківської 

області, за роботу «Проблема 

збереження малих річок на території 

Балаклійського району (на прикладі 

річки Лозовенька»; 

II місце Оскар ГОЛОВІНОВ, 

Максим КУЗЬМІНОВ, 

Софія ПУГАЧОВА, 

Валерія ВОЛКОДАВ 

- вихованці Балаклійської станції юних 

натуралістів Балаклійської районної 

ради Харківської області, за роботу 

«Вивчаємо властивості води»; 

IІI місце 

 

Єлизавета СМЯЦЬКА  

 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу 

«Найнезвичайніші морські істоти»; 

III місце Поліна БІЛОКУРЕНКО  - вихованка Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області, за роботу «Найкрасивіші 

мешканці океанів і морів»; 



 

Продовження додатка 1 

 

вікова категорія 12-15 років 

I місце Владислав ЄФИМЕНКО  - вихованець Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області, за роботу «Міфи та легенди 

Світового океану»; 

II місце 

 

 

 

Світлана ВЕЛЬМА  

 

 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Великобурлуцький центр дитячої та 

юнацької творчості Великобурлуцької 

селищної ради Харківської області», за 

роботу «Дивовижні підводні створіння 

природи»; 

II місце Данило ГОЛУБКОВ - вихованець Балаклійської 

загальноосвітньої школи ступенів № 1 

ім. О.А. Тризни Балаклійської районної 

ради Харківської області, за роботу 

«Визначення ступеню забруднення та 

процесу евтрофікації річки Балаклійка в 

межах міста Балаклія за допомогою 

біоіндикатора ряски малої та місцевих 

гідрофітів»; 

IІІ місце Данило ЛОБКО  - вихованець Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області, за роботу «Дивовижні факти про 

восьминогів»; 

IІІ місце Дмитро ДОЛЯ  - вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Вода і 

космос». 
 

Номінація «Анімаційний фільм на тему «Жива вода» 

I місце КОЛЕКТИВНА 

РОБОТА  

- вихованці  Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості», за роботу 

«Ходять в море кораблі»; 

I місце КОЛЕКТИВНА 

РОБОТА  

- вихованці  Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості», за роботу 

«Рятівник»; 

  П



 

 

II місце 

 

 

 

 

 

II місце 

 

 

 

 

III місце 

 

 

Денис ФЕДОРЕНКО 

Єлизавета КИСЛА 

 

 

 

 

Владислав ЄФИМЕНКО  

 

 

 

 

Вікторія ТОЛСТОВА 

 

 

Продовження додатка 1 

 

- вихованець Дергачівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Я тебе 

врятую»; 

- вихованець Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради 

Харківської області, за роботу «Міфи 

та легенди Світового океану»; 

- учениця Павлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради 

Харківської області, за роботу  «Жива 

вода» 

 

 

 

 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

09.06.2020 №    
 

 

Список 

учасників обласного Свята дитячої творчості «Жива вода-Дельта», які показали 

високий рівень виконання робіт 
 

№ 

з/п 

Учасники Заклад освіти Номінація, 

назва роботи 

1 Поліна АДАМЧУК  Комунальний заклад 

«Центр дитячої та 

юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, робота 

«На дні 

морському» 

2 Євген 

АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ  

Покотилівський ліцей 

«Промінь» Харківської 

районної ради 

Харківської області 

Конкурс малюнків, 

робота «Човен» 

3 Варвара 

ГОРОХОВАТСЬКА  

Комунальний заклад 

«Центр дитячої та 

юнацької творчості № 1 

Харківської міської ради» 

Конкурс малюнків, 

робота «Райдужні 

корали» 

4 Єлизавета ЛІВА  Чугуївський будинок 

дитячої та юнацької 

творчості Чугуївської 

міської ради Харківської 

області 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, робота 

«Лебідь» 

5 КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ 

Коломацький будинок 

дитячої та юнацької 

творчості Коломацької 

селищної ради 

Коломацького району 

Харківської області 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, робота 

«Рибка» 

6 Платон ЛИСОГОР  Комунальний заклад 

«Харківська 

Конкурс малюнків, 

робота 



спеціалізована школа 

ступенів № 11 з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

«Восьминіг» 

 

7 Маргарита МАЛАХОВА  Первомайський будинок 

дитячої та юнацької 

творчості Первомайської 

міської ради Харківської 

області 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, робота 

«Рожеве латаття»                        

 

8 Марія МОКАНУ  Протопопівський 

навчально-виховний 

комплекс I-III ступенів 

Балаклійського районної 

ради Харківської області 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, робота 

«Водоспад своїми 

руками»      

9 Марія НОЗДРАЧОВА  Комунальний заклад 

«Харківський обласний 

Палац дитячої та 

юнацької творчості» 

Конкурс проєктів, 

робота «Кити» 

10 Марія ПРИГУНКОВА  Комунальний заклад 

«Центр дитячої та 

юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» 

Конкурс малюнків, 

робота 

«Довгоочікувана 

зустріч» 

11 Маргарита 

ПРОКОПЕНКО  

Комунальний заклад 

«Центр позашкільної 

освіти «Вектор» 

Харківської міської ради 

Конкурс малюнків, 

робота «Водопій» 

12 Олександра СЕМЕРИЧ  Лозівський будинок 

дитячої та юнацької 

творчості Лозівської 

міської ради Харківської 

області   

Конкурс 

фотографій на тему 

«Жива вода» 

13 Дмитро ТУН  Комунальний заклад 

«Харківський обласний 

Палац дитячої та 

юнацької творчості» 

Конкурс проєктів, 

робота «Цікаве про 

дельфінів» 

14 Віктор ЧЕРКАШИН  Чугуївський будинок Конкурс 



дитячої та юнацької 

творчості Чугуївської 

міської ради Харківської 

області 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, робота 

«Пане восьминіг»      

15 Софія ШЕВЕЛЬ  Комунальний заклад 

«Харківський обласний 

Палац дитячої та 

юнацької творчості» 

Конкурс підводних 

фотографій 

(відкрита вода) 

16 Альона ШЕЙКО  Коломацький будинок 

дитячої та юнацької 

творчості Коломацької 

селищної ради 

Коломацького району 

Харківської області 

Конкурс малюнків, 

робота «Серце 

води» 

17 Андрій ЯЦЕНКО Комунальна установа 

«Вовчанський будинок 

дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської 

районної ради 

Харківської області»  

 

 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, робота 

«Дельфін»      

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

09.06.2020 №  

 

Інформація 

про результати проведення обласного Свята дитячої творчості «Жива вода-

Дельта» 

 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

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

розвитку підводного плавання та фотографії, пропаганди кращого досвіду 

роботи з організації  здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді,  

з 29 по 31 травня 2020  року  проведено обласне Свято дитячої творчості «Жива 

вода-Дельта» (далі – Свято). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

року №211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу 

COVID-19», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року №239 

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», листа 

Міністерства освіти і науки від 11.03.2020 року №1/9-154 Свято було 

організовано у дистанційній формі на офіційній сторінці Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» в соціальній 

мережі Facebook за адресою: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua 

У Святі взяли участь учні закладів загальної середньої освіти, вихованці 

закладів позашкільної освіти з 32 районів (міст) області, 5-ти об’єднаних  

територіальних громад, а також 7 районів міста Харкова. Учасники представили 

508 творчих робіт (324 фотографії, 167 малюнків і робіт декоративно-

прикладного мистецтва, 13 проєктів, 4 анімаційних фільми). До складу журі 

були запрошені віце-президент Харківської Федерації підводного плавання, 

голова аудіовізуальної комісії Федерації підводного спорту та підводної 

діяльності України Сергій Глущенко та доцент кафедри зоології та екології 

тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат 

біологічних наук Андрій Утєвський.  

Конкурс робіт оцінювався за такими критеріями: візуальне враження від 

роботи, творчий підхід та оригінальність розкриття теми «Жива вода», 

складність виконання. 

Журі відзначило активність, творчий підхід, оригінальність робіт усіх 

учасників  Свята. Були визначені призери у 7-ми номінаціях. За результатами 

Свята  переможцями стали 18 учасників у трьох вікових категоріях.  

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua

