КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
НАКАЗ
11.03.2021

Харків

№ 32

Про
результати
проведення
обласного конкурсу учнівських
науково-дослідницьких
робіт
«Валеологічна культура – вибір
ХХІ століття»
Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту»,
відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, наказу директора
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» від 02.02.2021 № 19 «Про проведення обласного конкурсу учнівських
науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття»»,
рішення журі обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт
«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» (протокол від 09.03.2021), з
метою залучення учнівської молоді до наукової, дослідно-експериментальної
роботи в галузі валеології, пропаганди досягнень учнів та вихованців з питань
валеологічної освіти та оздоровлення, враховуючи обов’язкове виконання вимог
Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
НАКАЗУЮ:
1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного конкурсу учнівських науководослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» (далі −
Конкурс) (додаток 1).
2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного конкурсу учнівських науководослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття», які в
напрямах посіли перші, другі та треті місця, дипломами Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відповідно
І, ІІ і ІІІ ступенів.

3.
Інформацію про результати проведення Конкурсу довести до відома
керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської
області (додаток 2).
4. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ.
Директор
З наказом ознайомлені:
________________ Тетяна КУРУКІНА

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

Додаток 1
до наказу КЗ «ХОПДЮТ»
від 11.03.2021 № 32
Список переможців
обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт
«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття»
Напрям «Практична валеологія», вікова категорія 13-15 років
І місце

- Олександра
ЖМУРКО
- Діана ОЛЕШКО

- вихованка
Комунального
закладу
«Чугуївський ліцей № 2» Чугуївської
міської ради Харківської області (керівник
– Сєрік Ольга Вадимівна);
- вихованка
Комунального
закладу
«Зачепилівський будинок дитячої та
юнацької
творчості»
Зачепилівської
селищної ради Харківської області
(керівник – Лис Ольга Анатоліївна);

- Єлизавета
БОНДАРЕНКО

- вихованка
Комунального
закладу
«Валківський
Будинок
дитячої
та
юнацької творчості Валківської районної
ради Харківської області» (керівник –
Оспіщева Світлана Іванівна);

ІІ місце

- Анастасія
АСТАПЧУК

- вихованка
Комунального
закладу
«Первомайський будинок дитячої та
юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області» (керівник –
Лєбєдєва Вікторія Віталіївна);

ІІІ місце

- Владислав
ЖУРАВЛЬОВ

- учень
Шевченківського
ліцею
Шевченківської
селищної
ради
Харківської
області
(керівник
–
Журавльова Оксана Леонідівна);

Напрям «Біологічні ритми і здоров'я людини»,
вікова категорія 13 - 15 років
І місце

- Єва ПОСТНІКОВА

- учениця
Комунального
закладу
«Харківська санаторна школа № 9»
Харківської обласної ради (керівники –
Самойлова Тетяна Йосипівна, Плетньов
Денис Миколайович);

- учень
Комунального
закладу
«Пісочинський
ліцей
Пісочинської
селищної ради» Харківського району
Харківської області (керівник – Плахтій
Ольга Іванівна);

ІІ місце

- Нікіта КУШНИР

ІІІ місце

- переможців не визначено

Напрям «Культура спілкування в сучасній школі. Протистояння булінгу»,
вікова категорія 13 - 15 років
- учні Коломацького ліцею імені Героя
Радянського Союзу І. Є. Єгорова
Коломацької селищної ради (керівник –
Резуненко Інна Миколаївна);

І місце

- Максим
МЕЖЕРИЦЬКИЙ,
Артем ГОРБУНОВ

ІІ місце

- переможців не визначено;

ІІІ місце

- переможців не визначено.

Напрям «Організм людини як єдина саморегулююча система»,
вікова категорія 13 - 15 років
І місце

- переможців не визначено;

ІІ місце

- Інна САВЧЕНКО

ІІІ місце

- переможців не визначено.

- вихованка
Комунального
закладу
«Валківський Будинок дитячої та
юнацької творчості Валківської міської
ради Харківської області» (керівник –
Стась Лариса Ігорівна);

Напрям «Соціальні умови здоров’я», вікова категорія 13 - 15 років
І місце

- Ярослав КОЛІЙ

- учень Василенківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Шевченківської
селищної
ради
Харківської
області
(керівник
–
Позднякова Наталія Анатоліївна);

ІІ місце

- Юлія ГУБКА

- учениця
Зіньківщинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Зачепилівської селищної ради Харківської
області (керівник – Загребельна Юлія
Миколаївна);

ІІІ місце

- Вікторія
НАРОЖНА

- учениця
Василенківської
загальноосвітньої
школи
І-ІІ ступенів Шевченківської селищної
ради (керівник – Ковальчук Оксана
Олександрівна);

- Віталій ВОРОНЬКО - учень Сподобівської філії Комунального
закладу
«Старовірівський
ліцей
Шевченківської
селищної
ради»
(керівник – Буданова Лілія Олегівна);
Напрям «Природні умови здоров’я», вікова категорія 13-15 років
І місце

- Дар’я
ГРАМОТЄЄВА

ІІ місце

- Анна ЄРЕТИК

- Світлана
ЗІНЧЕНКО
ІІІ місце

- Ольга ЧЕКАМОВА

- Євгенія СУПРУН

- учениця
Комунального
закладу
«Чугуївського ліцею № 2» Чугуївської
міської
ради
Харківської
області
(керівник - Сєрік Ольга Вадимівна);
- учениця
Зачепилівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Зачепилівської
селищної
ради
Харківської області (керівник – Іванова
Наталя Олександрівна);
- вихованка Районного центру дитячої та
юнацької творчості Харківської районної
ради Харківської області (керівник –
Безрукова Тетяна Миколаївна);
- вихованка Красноградського центру
дитячої
та
юнацької
творчості
Красноградської
міської
ради
Харківської області (керівник – Бугаєнко
Тетяна Олексіївна);
- учениця
Комунального
закладу
«Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Валківської міської ради
Харківської
області»
(керівник
–
Бутиліна Анна Георгіївна);

Напрям «Практична валеологія», вікова категорія 16 -18 років
І місце

- Анастасія ДЗЮБА

- учениця
Комунального
закладу
«Лозівський ліцей №4» Лозівської
міської
ради
Харківської
області
(керівник
–
Падалка
Світлана
Володимирівна);

- Еліна ІВАНОВА

- вихованка
Комунального
закладу
«Золочівський будинок дитячої та
юнацької
творчості»
Золочівської
селищної ради, учениця Комунального
закладу «Золочівський ліцей № 1»
Золочівської селищної ради (керівники –
Жернова Лариса Миколаївна, Вовк
Катерина Вадимівна);

- Карина ВОЛОВИК

- учениця
Комунального
закладу
«Циркунівський ліцей Циркунівської
сільської ради Харківської області»
(керівник – Момот Євген Олегович);

- Варвара
ХАНКЕЛДІЄВА

- вихованка Красноградського центру
позашкільної освіти Красноградської
міської
ради
Харківської
області
(керівники – Марущак Ольга Дмитрівна,
Хінцинська Ірина Миколаївна);

ІІ місце

- переможців не визначено

ІІІ місце

- переможців не визначено
Напрям «Впровадження здоров’язберігаючих технологій»,
вікова категорія 16 -18 років

І місце

- переможців не визначено

ІІ місце

- переможців не визначено

ІІІ місце

- Яна
МЕЛЬНИКОВА

- вихованка Лозівського будинку дитячої
та юнацької творчості Лозівської міської
ради (керівники – Коновалова Олена
Василівна, Жукова Інна Станіславівна);

Напрям «Вплив інтелектуального та фізичного навантаження
на здоров’я школярів», вікова категорія 16 -18 років
І місце

- Вадим ГАРБУЗОВ

ІІ місце

- переможців не визначено;

ІІІ місце

- переможців не визначено.

- вихованець Красноградського центру
дитячої
та
юнацької
творчості
Красноградської міської ради (керівник
– Меднікова Людмила Петрівна);

Напрям «Організм людини як єдина саморегулююча система»,
вікова категорія 16-18 років
І місце

- переможців не визначено

ІІ місце

- переможців не визначено

ІІІ місце

- Крістіна ВЕРБА

- учениця
Комунального
закладу
«Безм’ятежненський
ліцей
Шевченківської
селищної
ради»
(керівник
–
П’янова
Людмила
Леонідівна);

«Природні умови здоров’я», вікова категорія 16-18 років,
вікова категорія 16-18 років
- учениця
Шевченківської
загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ст.
Шевченківської
селищної
ради
Харківської
області
(керівник
–
Вітковська Неля Вікторівна);

І місце

- Владислава
КРИВОБАБКА

ІІ місце

- переможців не визначено;

ІІІ місце

- переможців не визначено.

Напрям «Культура спілкування в сучасній школі. Протистояння булінгу»,
вікова категорія 16-18 років
І місце

- переможців не визначено;

ІІ місце

- переможців не визначено;

ІІІ місце

- Єлизавета
БАРАНЮК

Директор

- учениця
Комунального
закладу
«Гетьманівський ліцей» Шевченківської
селищної ради (керівник – Бондаренко
Оксана Валеріївна)

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

Додаток 2
до наказу КЗ «ХОПДЮТ»
від 11.03.2021 № 32
Інформація
про результати проведення
обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт
«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття»
Відповідно до п. 2 розділу ІІ Статуту КЗ «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості», плану роботи Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, з
метою залучення учнівської молоді до наукової та дослідно-експериментальної
роботи в галузі валеології, пропаганди досягнень учнів та вихованців з питань
валеологічної освіти та оздоровлення з 02.02.2021 року по 02.03.2021 року
відбувся обласний конкурс учнівських науково-дослідницьких робіт
«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» (далі – Конкурс).
На Конкурс надійшло 35 робіт переможців районних (міських) етапів. У
Конкурсі взяли участь 41 учень закладів загальної середньої та вихованець
позашкільної освіти Харківської області із 7 районів, 15 ОТГ, 4 міст обласного
підпорядкування, 1 закладу обласного підпорядкування, Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».
За
результатами
Конкурсу
переможцями
стали
28 учасників, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти
становить 17 осіб; кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 11 осіб.
До складу журі були залучені педагоги-валеологи, доцент кафедри
валеології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат
педагогічних наук, кандидат педагогічних наук, співробітник ХНУ імені В.Н.
Каразіна, учитель біології та основ здоров'я «Школи сприяння здоров'ю»
Комунального закладу «Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія».
Під час оцінювання робіт ураховано науково-дослідницький рівень
виконання, самостійність у виконанні, загальну охайність оформлення, повноту
реалізації на високому рівні дослідницького задуму.
За результатами оцінки журі виявлено, що роботи переможців Конкурсу
мають актуальність; відповідають вимогам та віковим інтересам й пізнавальним
можливостям учасників конкурсу; виявили проблемно-пошуковий характер;
свідчать про обізнаність авторів робіт щодо сучасного стану галузі
дослідження. Опановані ними методики відповідають обраним темам
досліджень. Особливо членами журі були відмічені науково-дослідницькі
роботи учнів, які висвітлювали проблеми в житті сучасних школярів, а саме:
вплив комп'ютера і телефону на здоров'я підлітків; формування корисних
звичок здорового способу життя та здорового харчування; вплив гіподинамії на
здоров'я сучасної людини; біоритми в житті людини; шкода паління та

харчових добавок для здоров'я молоді; дослідження збереження кисню та
екології, культура спілкування в сучасній школі та протистояння булінгу тощо.
Нажаль, достатня кількість робіт, представлених на Конкурс, не
відповідає вимогам, а саме: має реферативний характер; не має всіх
структурних елементів, притаманних науково-дослідницькій роботі (не чітко
визначені мета, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методика дослідження,
відмінність та перевага запропонованих підходів і отриманих результатів
тощо); теми робот не відповідають змісту, а також віковим інтересам учнів;
дослідники не дотримувалися етичних норм в процесі виконання наукової
роботи; деякі роботи в повному обсязі були отримані з різних сайтів мережі
Інтернет тощо.
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