КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
НАКАЗ

10.02.2021

Харків

№ 23

Про
підсумки
проведення
І обласного (відбіркового) етапу
Всеукраїнського
юнацького
фестивалю
«В
об’єктиві
натураліста»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 24.11.2020 № 1452, плану Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік,
згідно з Положенням 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 від 17.09.2012 за № 1593/21905, ураховуючи лист Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 16.12.2020 № 277 «Про
проведення Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста–
2021», у період із 01 по 15 лютого 2021 року проведено І обласний
(відбірковий) етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста» (далі – Фестиваль) за тематикою «Збереження біорізноманіття».
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».
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3. ВИЗНАЧИТИ учасників Фестивалю, які показали високий рівень виконання
робіт, значний особистий внесок у справу охорони природи (додаток 2).
4. ВІДЗНАЧИТИ учасників Фестивалю, які показали високий рівень виконання
робіт, значний особистий внесок у справу охорони природи, грамотою
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості».
5. Затвердити список переможців для участі у фінальному етапі Фестивалю
(додаток 3).
6. Довести інформацію про результати проведення Фестивалю до відома
керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської
області (додаток 4).
7. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ.
Директор

оригінал підписано

З наказом ознайомлені:
Курукіна Т.І.

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА
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Додаток 1
до наказу директора
КЗ «ХОПДЮТ»
від 10.02.2021 № 23
Список переможців і призерів
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста»
в номінації «Краща фоторобота»
І місце

І місце

ІІ місце

ІІ місце

ІІ місце

ІІІ місце

- ЛИТОВЧЕНКО
Ілона

- вихованка гуртка «Флористика та
фітодизайн інтер’єру» Комунального
закладу «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості»
(керівник – ПУЗЄЄВА Світлана
Миколаївна)
- ЗОРЯ Кирило,
- вихованці КЗ «Покотилівська станція
ГЛУХОВЕЦЬКИЙ
юних натуралістів Височанської селищної
Артур
ради Харківського району Харківської
області» (керівники – ЗОРЯ Ганна
Сергіївна, ГЛУХОВЕЦЬКА Вікторія
Вікторівна)
- В’ЮННИК Ярослав - вихованець Комунального закладу
«Богодухівський центр дитячої та юнацької
творчості» Богодухівської міської ради
Харківської області (керівник – ШУТКА
Євгенія Вікторівна)
- БУДАЄВА
Єлизавета

- вихованка гуртка «Природа рідного краю»
Сахновщинської станції юних натуралістів
Сахновщинської районної ради Харківської
області (керівник – БУДАЄВА Наталя
Сергіївна)
- БИКОВА Валерія
- вихованка гуртка «Юні охоронці природи»
Лозівської станції юних натуралістів
Лозівської міської ради Харківської області
(керівник – БОГУСЛАВСЬКА Світлана
Миколаївна)
- ГУМЕННА Вікторія - учениця 2 класу Красноградського ліцею
№ 2 Красноградської міської ради
Харківської області (керівник – ВЛАСОВА
Ольга Віталіївна)
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ІІІ місце

- БАЙДАЛА
Олександр

- вихованець гуртка «Юні охоронці природи»
Краснокутського
центру
дитячої
та
юнацької
творчості
Краснокутської
селищної ради Богодухівського району
Харківської області (керівник – КУЗЬМИЧ
Наталія Степанівна)

ІІІ місце

- СЕМЕРЕНКО
Аліна,
ОВСЯННІКОВ
Владислав,
ПОДВОЙСЬКИЙ
Нікіта

- учні Зорянської гімназії Красноградської
міської
ради
Харківської
області
(керівник – РУДЕНКО Світлана Василівна)

ІІІ місце

- КОТОК Іван

ІІІ місце

- УЛЕЙКО Дарина

- учень
5
класу
Зіньківщинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Зачепилівської селищної ради Харківської
області (керівник – ТУМА Олександр
Миколайович)
- вихованка гуртка «Цифрова фотографія»
КЗ «ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ПЕЧЕНІЗЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ
РАДИ»
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ (керівник – КОРНЕЙКО Микола
Васильович)

Список переможців і призерів
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста»
в номінації «Кращий слайд-фільм»
І місце

І місце

- ФІЛІМОНОВА
Тетяна,
МІРОШНИЧЕНКО
Олександр,
ПЕТРОВСЬКИЙ
Віталій
- ВОЛКОДАВ
Валерія,
ГОЛОВІНОВ Оскар

- вихованці Дворічанського Центру дитячої
та юнацької творчості Дворічанської
районної ради Харківської області
(керівник – БАБАЙ Людмила Василівна)
- вихованці Балаклійської станції юних
натуралістів Балаклійської районної ради
Харківської області
(керівник – ВОЛКОДАВ Олена
Олександрівна)
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І місце

- ІВАЩЕНКО
Олександра,
ТЕМИРБЕК
Анастасія

- учениці 8 класу КЗ «Вовчанський ліцей
№ 7» Вовчанської міської ради
Чугуївського району Харківської області
(керівники – КОВАЛЬОВА Галина
Олексіївна, ВОЛЯНСЬКА Юлія Ігорівна)
- вихованці Краснокутського центру дитячої
та юнацької творчості Краснокутської
селищної ради Богодухівського району
Харківської області (керівник – ДАУДОВА
Надія Олександрівна)

ІІ місце

- СКЛЯР Анастасія,
БІЛОУС Ангеліна,
ЯКОВЛЄВА
Катерина

ІІ місце

- ДЕМЯНЕНКО
Діана

- вихованка
гуртка
«Юні
екологи»
Комунального закладу «Зачепилівський
будинок дитячої та юнацької творчості»
Зачепилівської селищної ради на базі
Чернещинського
навчально-виховного
комплексу «загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» (керівник – ЛИС Ольга
Анатоліївна)

ІІ місце

- пошукова група
учнів 6 класу

ІІІ місце

- ГАВРЯ
Вікторія

- комунального
закладу
«Харківська
санаторна школа № 9» Харківської обласної
ради (керівник – САМОЙЛОВА Тетяна
Йосипівна)
- вихованка гуртка «Історичне краєзнавство»
КУ «Вовчанський будинок дитячої та
юнацької творчості» Вовчанської міської
ради Чугуївського району Харківської
області (керівник – КОВАЛЬОВА Галина
Олексіївна)

ІІІ місце

- КАЛАШНИК
Марина

- вихованка
гуртка
«Жар-птиця»
Дергачівського будинку дитячої та
юнацької творчості Дергачівської міської
ради Харківської області (керівник –
ГУЖВА Аліна Олександрівна)

ІІІ місце

- пошукова група
учнів 3-Б класу

- комунального
закладу
«Харківська
санаторна школа № 9» Харківської обласної
ради (керівники – БУЛАТНІКОВА Наталія
Михайлівна,
ТРАПЕЗНІКОВА
Лариса
Олександрівна)
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ІІІ місце

- пошукова група
учнів 4 класу

- комунального
закладу
«Харківська
санаторна школа № 9» Харківської обласної
ради
(керівники
–
КУЛІШ
Ірина
Олександрівна,
ДЕТИНИЧ
Наталія
Володимирівна)

Список переможців і призерів
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста»
в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)»
І місце

- ЧЕРКАСОВА
Вікторія,
ДОМНІНА Альона

- вихованки Дворічанського Центру дитячої
та юнацької творчості Дворічанської
районної ради Харківської області
(керівник – БАБАЙ Людмила Василівна)

ІІ місце

- БІЛОКОНЬ Лілія

ІІ місце

- КОТЕНКО
Катерина

ІІ місце

- ОВСОВА Аліна

ІІІ місце

- МЕРКО Кирило

ІІІ місце

- МАНЧЕНКО Інна

- учениця 11 класу Шевченківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Шевченківської селищної ради
Куп’янського району Харківської області
(керівник – ВІТКОВСЬКА Неля
Вікторівна)
- вихованка гуртка «Історичне краєзнавство»
Дергачівського будинку дитячої та
юнацької творчості Дергачівської міської
ради Харківської області (керівник –
ЛОБОЙКО Тетяна Петрівна)
- вихованка гуртка «Юні географидослідники» Борівського будинку дитячої
та юнацької творчості Борівської районної
ради Харківської області (керівник –
ПЕЧЕНИЙ Анатолій Вікторович)
- учень 6 класу Комунального закладу
«Новобурлуцька гімназія Печенізької
селищної ради Харківської області»
(керівник – МЕРКО Тетяна Андріївна)
- учениця 8 класу Миколаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Зачепилівської селищної ради Харківської
області (керівник – ПОРОХНЯ Алевтина
Володимирівна)
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ІІІ місце

- ЗОРЯ Кирило,
РУБІЖАНСЬКА
Дар’я,
ОХРИМЕНКО
Альона,
ЧЕРНЕЦЬКА
Таїсія, РУДЕНКО
Софія

- вихованці КЗ «Покотилівська станція юних
натуралістів Височанської селищної ради
Харківського району Харківської області»
(керівники – ЗОРЯ Ганна Сергіївна,
ГЛУХОВЕЦЬКА Вікторія Вікторівна,
ШЕВЧЕНКО Валерія Андріївна)

Список переможців і призерів
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста»
в номінації «Кращий відеофільм»
І місце

- ТРЕТЯКОВА
Вероніка,
КУЛАКОВСЬКА
Софія,
КРАВЧЕНКО
Михайло

- учні 6 класу Красноградського ліцею
Красноградської міської ради Харківської
області (керівники – ЗГОННИК Оксана
Вікторівна, ПОЛЯКОВА Ольга Петрівна)

ІІ місце

- ТАЛАШКО Марія

ІІІ місце

- ГЛАДЮК Ярослав

- учениця 10 класу Комунального закладу
«Гетьманівський ліцей» Шевченківської
селищної ради Харківської області
(керівник – БОНДАРЕНКО Оксана
Валеріївна)
- учень Чернещинського навчальновиховного комплексу «загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»
Зачепилівської селищної ради Харківської
області (керівник – ТОРОПОВСЬКА
Катерина Вікторівна)

Директор оригінал підписано

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА
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Додаток 2
до наказу директора
КЗ «ХОПДЮТ»
від 10.02.2021 № 23
Список учасників
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста», які показали високий рівень виконання робіт,
значний особистий внесок у справу охорони природи
№
з/п
Учасники
1. ЗАРОВЧАЦЬКИЙ
Богдан

2.

ГЛАДКОВ Дмитро

3.

МАСТЕРСЬКИХ
Ілля

4.

Гайдар Вероніка

5.

ВАСИЛЬЄВА
Поліна

6.

КУЙЛІЄВА

Заклад освіти
вихованець
гуртка «Юні туристикраєзнавці»
Первомайського будинку
дитячої та юнацької творчості
Первомайської міської ради
Харківської області
Харківської області
вихованець гуртка «Народна
творчість» Сахновщинської
станції юних натуралістів
Сахновщинської районної
ради Харківської області

Керівник
КРАШЕНІННІКОВА
Оксана Омелянівна

вихованець гуртка «Природа і
фантазія» Сахновщинської
станції юних натуралістів
Сахновщинської районної
ради Харківської області
учениця 9 класу
Миколаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Зачепилівської
селищної ради Харківської
області
вихованка Комунального
закладу «Богодухівський
центр дитячої та юнацької
творчості» Богодухівської
міської ради Харківської
області
учениця Ульянівського

МАСТЕРСЬКИХ
Наталія Леонідівна

МІЗУН Тетяна
Семенівна

ПОРОХНЯ Алевтина
Володимирівна

СОЛОВЙОВА
Олена Олексіївна

МІХНЕВИЧ Ольга
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Катерина

закладу загальної
середньої освіти
Богодухівської міської
ради Харківської області

Миколаївна

7.

КРАМАРЕНКО
Поліна

КАРПЕНКО Ніна
Миколаївна

8.

Бондаренко Софія

вихованка гуртка «Точка
зору» Борівського
будинку дитячої та
юнацької творчості
Борівської селищної ради
Харківської області
учениця 7 класу КЗ
«Артемівський ліцей»
Печенізької селищної ради
Харківської області

9.

ОДЕРІЙ Єлизавета

учениця 9 класу КЗ
«Артемівський ліцей»
Печенізької селищної ради
Харківської області

РОЖКО Марина
Вікторівна

10. СТАРІКОВА Анна

учениця 6 класу КЗ
«Артемівський ліцей»
Печенізької селищної ради
Харківської області

РОЖКО Марина
Вікторівна

11. ДЕНИСЕНКО
Анна, ДЗЮБА
Анастасія,
СТАРІКОВА Софія

вихованці Дворічанського
Центру дитячої та юнацької
творчості Дворічанської
районної ради Харківської
області

РУЧКА Юлія
Михайлівна,
СТАРІКОВА Євгенія
Олександрівна

12. МЕДЧЕНКО
Микита

ЗДОР Сергій
учень 8 класу Піщанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ Вікторович
ступенів Куп’янської районної
ради Харківської області
ЗДОР Сергій
учень 8 класу Піщанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ Вікторович

13. САМОЙЛОВ
Богдан

РОЖКО Марина
Вікторівна
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14. ШЕВЧЕНКО
Вероніка

15. ІВАНОВА Поліна
16. ГЕРЦОВА Таїсія

17. ШАПОВАЛОВА
Віра

Директор

ступенів Куп’янської районної
ради Харківської області
учениця 4-Б класу Ізюмської КОВАЛЕНКО Лілія
гімназії №1 Ізюмської міської Леонідівна
ради Харківської області
учениця 9-Б класу Ізюмської
гімназії № 3 Ізюмської міської
ради Харківської області
учениця 2-Б класу Ізюмської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 Ізюмської
міської
ради
Харківської
області
вихованка
гуртка
«Юні
квітникарі»
Куп’янського
центру дитячої та юнацької
творчості Куп’янської міської
ради Харківської області

оригінал підписано

МАРТИЧ Світлана
Володимирівна
ПОХВАЛЕНКО
Людмила
Володимирівна
ЖУКОВА Людмила
Григорівна

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА
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Додаток 3
до наказу директора
КЗ «ХОПДЮТ»
від 10.02.2021 № 23
Список переможців І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» – учасників фінального етапу
№
Заклад освіти
з
/
п
1 Дворічанський
Центр дитячої та
юнацької творчості
Дворічанської
районної ради
Харківської області

Прізвище та ім’я та
вік учасника
Філімонова Тетяна
12 років,
Мірошниченко
Олександр, 13 років,
Петровський Віталій,
16 років

Номінація

Назва
конкурсної
роботи
Кращий
«Охорона
слайд-фільм крейдяних
ландшафтів»

П.І.Б. керівника
БАБАЙ
Людмила
Василівна,
методист
Дворічанського
Центру дитячої
та юнацької
творчості
Дворічанської
районної ради
Харківської
області

2

Балаклійська станція
юних натуралістів
Балаклійської
районної ради
Харківської області

Волкодав Валерія,
13 років
Головінов Оскар,
11 років

Кращий
«Першоцвіти
слайд-фільм Балаклії»

ВОЛКОДАВ
Олена
Олександрівна,
завідувач
організаційномасового відділу
Балаклійської
станції юних
натуралістів
Балаклійської
районної ради
Харківської
області

3

Красноградський
ліцей № 5
Красноградської
міської ради
Харківської області

Третякова Вероніка,
Кулаковська Софія,
Кравченко Михайло,
12 років, 6 клас

Кращий
відеофільм

ЗГОННИК
Оксана
Вікторівна,
вчитель
інформатики,
ПОЛЯКОВА
Ольга Петрівна,
вчитель біології
Красноградського ліцею № 5

«Збереження
біорізноманіття
Красноградщини»

12

Красноградської
міської ради
Харківської
області
https://drive.google.com/
file/d/14p7IBM3Fh5Lh
QdZWqLsmIdGnPvDhu
gpg/view?usp=sharing

КЗ «Вовчанський
ліцей № 7»
Вовчанської міської
ради Чугуївського
району Харківської
області

Іващенко Олександра,
13 років, 8 клас
Темирбек Анастасія,
13 років, 8 клас

Кращий
«Гордий і
слайд-фільм красивий птах
водойм міста
Вовчанськ –
лебідьшипун»

КОВАЛЬОВА
Галина
Олексіївна,
вчитель
харківщинознавст
ва; Волянська
Юлія Ігорівна,
педагогорганізатор
Вовчанського
ліцею №7
Вовчанської
міської ради
Чугуївського
району
Харківської
області

5

Комунальний заклад
«Харківський
обласний Палац
дитячої та юнацької
творчості»

Литовченко Ілона,
11 років

Краща
«Збереження
фоторобота біорізноманітт
я екологонатуралістично
го відділу»

ПУЗЄЄЄВА
Світлана
Миколаївна,
керівник гуртка
«Флористика та
фітодизайн
інтер’єру»
екологонатуралістичного
відділу
Комунального
закладу
«Харківський
обласний Палац
дитячої та
юнацької
творчості»

6

КЗ «Покотилівська
станція юних
натуралістів
Височанської
селищної ради
Харківського району
Харківської області»

Зоря Кирило, 11 років
Глуховецький Артур,
12 років

Краща
«Біорізноманіт ЗОРЯ Ганна
фоторобота тя рідного
Сергіївна,
краю»
керівник гуртків
Глуховецька
Вікторія
Вікторівна,
методист

4

13

7

Дворічанський
Центр дитячої та
юнацької творчості
Дворічанської
районної ради
Харківської області

Черкасова Вікторія,
16 років,
Домніна Альона,
16 років

Кращий
відеоролик

«Казкова
Дворічанщина»

БАБАЙ Людмила
Василівна,
методист
Дворічанського
Центру дитячої та
юнацької
творчості
Дворічанської
районної ради
Харківської
області
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Додаток 4
до наказу директора
КЗ «ХОПДЮТ»
від 10.02.2021 № 23
Інформація
про результати проведення І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 24.11.2020 № 1452, плану Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік,
згідно з Положенням 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 від 17.09.2012 за № 1593/21905, ураховуючи лист Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 16.12.2020 № 277 «Про
проведення Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста–
2021», у період із 01 по 15 лютого 2021 року проведено І обласний
(відбірковий) етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста» (далі – Фестиваль) за тематикою «Збереження біорізноманіття».
Учасниками Фестивалю стали 850 учнів закладів загальної середньої
освіти та вихованців закладів позашкільної освіти, переможців районних
(міських) етапів Фестивалю з 7-ми районів області та 30 об’єднаних
територіальних громад.
Активну участь у конкурсі взяли учні комунального закладу
«Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної ради.
Загалом на конкурс було надано 375 робіт (індивідуальних і
колективних) у 4-х номінаціях: «Кращий відеоролик (відеокліп)» (13 шт.),
«Кращий відеофільм» (5 шт.), «Кращий слайд-фільм» (23 шт.), «Краща
фоторобота» (334 комплекти односюжетних фотографій).
У конкурсних роботах було розкрито дослідницьку та природоохоронну
діяльність учнівських колективів, окремих учнів із проблеми збереження
біорізноманіття.
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Поряд з тим, журі звернуло увагу, що в деяких анотаціях до
представлених робіт на тему Фестивалю «Збереження біорізноманіття», були
відсутні назви зображених рослин і тварин або зовсім відсутня інформація про
практичну природоохоронну роботу.
Роботи переможців Фестивалю (перші місця у кожній номінації)
направлені на розгляд журі фінального етапу Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві натураліста».

Директор оригінал підписано

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

