
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

09.04.2021 Харків № 52    

 

Про результати проведення 

обласного  етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з 

початкового технічного 

моделювання в дистанційній 

формі 

       

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 24.11.2020 № 1452, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, 

враховуючи постанову 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», з 

метою розвитку творчих здібностей, формування стійкого інтересу до 

пошукової творчої діяльності, сприяння розширенню мережі гуртків 

початкового технічного моделювання; широкого залучення дітей молодшого 

шкільного віку до технічної творчості, у період  з 10 по 20 березня 2021 року 

відбувся обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (далі – 

Виставки-конкурсу) у дистанційній формі на офіційному сайті Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» в розділі 

«Онлайн-виставка» https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/   

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного етапу Виставки-конкурсу (додаток 1).  

 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців обласного етапу Виставки-конкурсу дипломами 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів..  

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
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3. ВИЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Виставки-конкурсу, які брали 

активну участь в обласному етапі заходу (додаток 2). 

 

4. ВІДЗНАЧИТИ активних учасників обласного етапу Виставки-конкурсу 

подяками Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» за активну участь у заході. 

  

5. Довести інформацію про результати проведення обласного етапу Виставки-

конкурсу до відома керівників 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:  

________________ Тетяна КУРУКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора 

Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 09.04.2021 № 52 

 
Список переможців і призерів 

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого 
шкільного віку з початкового технічного моделювання  

 
Номінація «Найпростіші автомоделі» 

 

І місце Дмитро БУШТАКОВ  

 

вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради» (керівник - В.С. Барон);  

ІІ місце Владислав П’ЯТАК  учень Шелестівського ліцею Коломацької 

селищної ради Коломацького району 

Харківської області (керівник - Т.Б. 

Пономаренко);  

ІІІ місце Оскар БУРДУЖА  

 

- учень Рунівщинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник - О.Г. Мумряк); 

 

Номінація «Найпростіші авіа- та ракетомоделі» 

 

І місце Кіріл ЛЕВЧЕНКО  - вихованець Комунального закладу 

«Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості» Печенізької селищної ради» 

(керівник - М.В. Корнейко); 

 

 ІІ місце Ілля ДУШЕНКО - вихованець Ізюмського центру 

дитячої та юнацької творчості Ізюмської 

міської ради Харківської області (керівник 

- К.В. Мараховський); 

 

ІІІ місце Тахір 

САЙФУДДІНОВ  

вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості №6 

Харківської міської ради» (керівник - Л.І. 

Одарченко);  
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Продовження додатка 1 

Номінація «Найпростіші судномоделі» 

 

І 

місце 

Олексій КОЛІСНИК  - вихованець Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» 

Південної міської ради Харківського 

району Харківської області (керівник - 

Н.Л. Удовиченко); 

 

ІІ 

місце 

Максим КУМ  - вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради» (керівник - С.І. Велігура);  

 

ІІІ 

місце 

Денис 

КОВАЛЕНКО  
- учень Шелестівського ліцею 

Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської 

області (керівник - Т.Б. Пономаренко); 

 

 

Номінація «Найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми» 

 

І місце Данило БИСТРОВ  - вихованець Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» 

Південної міської ради Харківського 

району Харківської області (керівник - 

Н.Л. Удовиченко); 

 

ІІ місце Мілана СУПРУН  - вихованка Красноградського 

центру позашкільної освіти 

Красноградської міської ради 

Харківської області (керівник -  

С.Д. Дзех); 

 

ІІІ місце Максим ПРАСОЛОВ, 

Єгор ЛУКАШОВ  
- вихованці Комунального закладу 

«Дворічанський центр дитячої та 

юнацької творчості» Дворічанської 

селищної ради  Куп’янського району 

Харківської області (керівник -  

С.В. Торчун); 
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Продовження додатка 1 

 

Номінація «Ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів 

електротехніки» 

 

І місце Аліса КОВАЛЬ  - вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник 

- І.М. Хінцинська); 

 

ІІ місце Костянтин СТОЧНИЙ  - вихованець Балаклійського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Балаклійської міської ради Харківської 

області (керівник - В.В. Сичов); 

 

ІІІ місце Владислав 

ПОЛОВИНКА, 

Матвій ФІЛЬЧАКОВ  

- вихованці Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району (керівник –  

Т.В. Затолокіна); 

 

 

Номінація «Вироби у стилі народних мистецтв та сучасного дизайну» 

 

І місце Ксенія КОСТІНА  - вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради» (керівник - О.В. Морозікова);  

 

ІІ місце Дарія ТОПЧІЙ  - учениця Комунального закладу 

«Павлівська гімназія» Богодухівської 

міської ради Богодухівського району 

Харківської області (керівник -  

Н.М. Торяник); 

 

ІІІ місце Марія СТАВРУНОВА  - вихованка  Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради Харківської 

області (керівник - А.В. Ставрунова); 
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Продовження додатка 1 

 

Номінація «Сувеніри та м'яка іграшка» 

 

І місце Кіра ЛУБЕНСЬКА  - вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району (керівник –  

Т.В. Затолокіна); 

 

ІІ місце Марія ПОРТЯЧНИК  - вихованка Балаклійського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Балаклійської міської ради Харківської 

області (керівник – В.В. Терьохіна); 

 

ІІІ місце Наталія ДАВИДЕНКО  - вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок  дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області (керівник –  

Ю.В. Арнаут); 

 

 

Номінація «Вироби в техніці оригамі та паперопластики» 

 

І місце Дарина ДОРОШЕНКО  - вихованка Борівського будинку 

дитячої та юнацької творчості Борівської 
селищної ради Харківської області 

(керівник – О.М. Калмикова);  

 

ІІ місце Діана ПРОСЯНКО  - вихованка Сахновщинського 

будинку  дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області (керівник –  

Н.П. Фінтісова); 

 

ІІІ місце Єгор ДРУЖИНІН  - вихованець Борівського будинку 

дитячої та юнацької творчості Борівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – М.М. Склярова); 
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Продовження додатка 1 

Номінація «Макети будівель» 

 

І місце Владислав ВІБЛИЙ  - учень Новомажарівської  

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Зачепилівської селищної ради  

Харківської області (керівник –  

В.О. Кухаренко); 

 

ІІ місце Єгор НІКОЛАЙЧУК  - вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради» (керівник – С.І. Мурадова); 

 

ІІІ місце Ярослав ГОРЯШКО  - вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа №5» 

Харківської обласної ради (керівник – 

В.М. Лупандіна). 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора 

Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 09.04.2021 № 52 

 

Список учасників 
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання 
 

 

Анна ШКЛЯР, Яна ШКЛЯР  - вихованки Комунального закладу. 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району Харківської області;  

Михайло СТЕПАНОВ, 

 Данило КОРХ  

вихованці Комунального закладу 

«Безм'ятежненський ліцей Шевченківської 

районної ради Харківської області»;  

Даніїл НЕСВІТ вихованець Комунального закладу «Зміївський 

центр дитячої та юнацької творчості» 

Зміївської міської ради Чугуївського району;  

Дмитро КАРПОВ  вихованець Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської міської 

ради Харківської області;  

Костянтин СТОЧНИЙ  вихованець Балаклійського центру дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської міської ради 

Харківської області;  

Єва ПОКРОВСЬКА  вихованка Сахновщинського будинку  дитячої 

та юнацької творчості Сахновщинської 

районної ради Харківської області;  

Давид ВОЗНЮК  вихованець Коломацького ліцею   імені Героя 

Радянського союзу І. Є. Єгорова Коломацької 

селищної ради  Богодухівського району  

Харківської області; 

Софія ДМИТРУСЕНКО, 

Єва ХОРЕШКОВА 

вихованки «Харківська санаторна школа №9» 

Харківської обласної ради;  

Єлізавета БІЛОДІД  вихованка Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа №5» Харківської обласної 

ради;  

Марк ПЛОТНІКОВ  - вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа №5» Харківської 

обласної ради; 
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Продовження додатка 2 

Ірина КОРОБКА  вихованка Красноградського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Красноградської 

районної ради Харківської області; 

Ігор БІЛОДІД вихованка Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа №5» Харківської обласної 

ради; 

Колектив 2 класу учні Комунальний заклад "Орчицька початкова 

школа" Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району Харківської області; 

Катерина РУЧКА 

Кристіна ОГІЄВИЧ  

вихованки Комунального закладу 

«Богодухівський центр  дитячої та юнацької 

творчості» Богодухівського міської ради 

Харківської області; 

Аріна ОЧКАС  вихованка Сахновщинського будинку  дитячої 

та юнацької творчості Сахновщинської 

районної ради Харківської області; 

Валерія ТАТАРЕНКО - учениця Куп'янської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 4 імені Героя 

Радянського Союзу М.Ф. Хімушина 

Куп'янської міської ради Харківської області; 

Владислав ВІБЛИЙ  вихованець Новомажарівської  

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Зачепилівської селищної ради  Харківської 

області; 

Єгор НІКОЛАЙЧУК  - вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради»; 

Вікторія КРАВЧУК  - вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок  дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області»; 

 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

до наказу директора 

Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 09.04.2021 № 53 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання  

 

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 24.11.2020 № 1452, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, 

ураховуючи постанову 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», з 

метою розвитку творчих здібностей, формування стійкого інтересу до 

пошукової творчої діяльності, сприяння розширенню мережі гуртків 

початкового технічного моделювання; широкого залучення дітей молодшого 

шкільного віку до технічної творчості, у період  з 10 по 20 березня 2021 року 

відбувся обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (далі – 

Виставки-конкурсу) у дистанційній формі на офіційному сайті Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» в розділі 

«Онлайн-виставка» https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/  

На Виставку-конкурс надійшло 122 роботи переможців районних (міських) 

етапів. Усього взяли участь 74 учня із закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Харківської області із 7 районів, 11 ОТГ, 4 міст обласного 

підпорядкування, 1 закладу освіти обласного підпорядкування.  

До складу журі були залучені: керівник гуртка «Автомоделювання» 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», кандидат технічних наук - Анна БОРИСЕНКО; керівник гуртка 

«Спортивне підводне фотографування» Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», кандидат технічних наук - 

Володимир КУШНІР; керівник гуртка «Авіамоделювання» Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» - 

Тимофій СЧАСТНИЙ; керівник гуртка «Судномоделювання» Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» - 

Володимир ГЛАДКОСКОК; завідувач науково-технічного відділу 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
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Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», голова журі - Євгеній ЛИХОШЕРСТ.  

За результатами Виставки-конкурсу переможцями стали 29 учасників, 

серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти становить 5 осіб; 

кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 24 особи.   

За рішенням журі роботи переможців та призерів будуть надіслані на 

Всеукраїнський (фінальний) етап Виставки-конкурсу до міста Києва. 

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. 

В обласному етапі Виставки-конкурсу взяли участь учні закладів позашкільної 

та загальної середньої освіти, закладів освіти обласного підпорядкування з 7 

районів Харківської області. 

Для участі в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання приймалися  

роботи, а саме: найпростіші автомоделі, найпростіші авіа- та ракетомоделі, 

найпростіші судномоделі, найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та 

механізми, ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів 

електротехніки, вироби у стилі народних мистецтв та сучасного дизайну, 

сувеніри та м’яка іграшка, вироби в техніці оригамі та паперопластики, макети 

будівель.  

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


