
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

12.04.2021 Харків № 55 

 

Про результати проведення 

обласної акції «Молодь за  

здоровий спосіб життя» 
 

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 18.03.2021 № 

34 «Про проведення обласної акції «Молодь за здоровий спосіб життя», 

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 популяризації та 

пропаганди серед молоді здорового способу життя, прищеплення навичок 

оздоровлення, формування здоров'язбережувальної компетентності: 

валеологічного світогляду у дітей та молоді, виявлення та підтримки талановитої 

молоді, з 25 березня по 10 квітня 2021 року відбулася обласна акція «Молодь – за 

здоровий спосіб життя» в дистанційній формі на офіційному сайті Палацу за 

електронною адресою: https://firstpalace.kh.ua 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі обласної акції 

«Молодь за здоровий спосіб життя» (протокол від 05.04.2021), 
 

НАКАЗУЮ:  
 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласної акції «Молодь за здоровий 

спосіб життя» (додаток 1). 
 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласної акції «Молодь за здоровий спосіб 

життя», які в номінаціях посіли перші, другі та треті місця, дипломами 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів. 
 

3. ВІДЗНАЧИТИ кращих авторів обласної акції «Молодь за здоровий 

спосіб життя» подяками Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» за високий рівень виконання творчих робіт, 

активну участь у виставці (додаток 2). 

 

https://firstpalace.kh.ua/


4. Довести інформацію про результати обласної акції «Молодь за 

здоровий спосіб життя»  до відома керівників закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Харківської області (додаток 3). 

 

5. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 
З наказом ознайомлені:  ________________ Тетяна Курукіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ директора Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 12.04.2021 № 55 

 

Список переможців   
обласної акції «Молодь – за здоровий спосіб життя»  

 
В номінації «Роботи декоративно-прикладного характеру»  

вікова категорія 7-10 років 
І місце -  Марія НАВАЛА 

 

-  учениця Комунального закладу 

«Кочетоцька санаторна школа» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Юсупова Ольга Володимирівна); 
 -  Вероніка 

МІРОШНИЧЕНКО  

 

-  вихованка Дергачівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Дергачівської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Зимоніна Ольга Маратівна); 
 -  Мірослава 

ВОДЧЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Марения Тетяна Петрівна); 
 -  Ірина КОРОБКА  

 
 

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Біленко Лариса 

Миколаївна); 

 -  Софія САВЄЛЬЄВА  

 

-  вихованка Комунального навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти» 

Малинівської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області (керівник – 

Бєлєвцева Маргарита Борисівна); 

ІІ місце 
 

-  Артем 

САКАНОВСЬКИЙ  

 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Подрєзова Олена Степанівна); 
 -  Мілана ГЛОТОВА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Кочетоцька санаторна школа» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Юсупова Ольга Володимирівна); 
 -  Філіп РУДЕНКО  

 

-  учень Приватного закладу Навчально-

виховного коплексу «Старт-школа» 

(керівник – Подрєзова Олена Степанівна); 



ІІІ місце -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

 

-  Комунального закладу «Пісочинський 

ліцей «Мобіль» Пісочинської селищної 

ради Харківського району Харківської 

області» (керівник – Нейман Володимир 

Всеволодович); 
 -  Аркадій 

ШЕВЧЕНКО  

 

-  учень Приватного закладу Навчально-

виховного коплексу «Старт-школа» 

(керівник – Подрєзова Олена Степанівна); 
 

 

-  Софія НАЗАРЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу  

«Золочівський БДЮТ» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Арнаут Юлія Василівна); 
 -  Ксенія 

ОНИЩЕНКО  

 

-  вихованка Красноградського  центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Шульга Анна 

Миколаївна); 

 
 

В номінації «Роботи декоративно-прикладного характеру»,  

 вікова категорія 11-14 років  
 

І місце -  Данило КРУМПАН  

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –

Лєвикіна Ольга Михайлівна); 

 
 -  Софія  

ШПОРТКО  

 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник –  

Бацман Олена Володимирівна); 

 
 -  Анастасія 

ДРЮЧИНА, 

Богдана МОРГУН  

 

-  вихованці Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник  –  Кайгородцева Ольга 

Геннадіївна); 
ІІ місце  -  Олександра 

ЯРЕЩЕНКО  

 

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник  –  Хомович Надія 

Валентинівна);  



 -  Анастасія 

ВОРОНІНА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Бацман Олена Володимирівна); 
 -  Єгор КОСТЕНКО  

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник  –   

Журавльова Тетяна Володимирівна); 
ІІІ місце -  Ілля СТАВРУНОВ  

 

-  вихованець Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник – 

Ставрунова Альона Володимирівна); 
 -  Анна КОРОБКА  

 

-  вихованка Красноградського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник – Біленко Лариса 
Миколаївна); 

 

В номінації «Мотиваційні розробки (плакати)»,  
вікова категорія 7-10 років 

І місце -   Анна  

МАРУЩАК  

 

-  вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Кунгурцева Жанна Федорівна); 
ІІ місце -  Діана МАКАРОВА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Новобурлуцька гімназія Печенізької 

селищної ради Харківської області»  

(керівник – Марения Тетяна Петрівна); 

 
  Олександр 

СВИСТУН  

 
 

-  учень Качалівського ліцею імені Героя 

Радянського Союзу О.Д. Майорова 

Краснокутської селищної ради 

Харківської області (керівник – Китченко 

Яніна Костянтинівна); 

 
 -  Данііл 

КАЛІНІЧЕНКО  

 

-  вихованець Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Калініченко Марина 

Миколаївна); 

 



ІІІ місце 

  

-  Богдан  

ШАПОВАЛ  
 

-  учень Сомівської філії Зачепилівської 

загальноосітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Огар Жанна 

Борисівна); 
 -  Катерина 

КРИЛОВА 

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Коновалова Олена Василівна); 
В номінації «Мотиваційні розробки (плакати)»,  

 вікова категорія 11-14 років  

 

І місце -  Дар'я 

БРОВАРНИК  
 

-  учениця Комунального закладу 

«Мереф’янський ліцей № 1 імені  

І.Я. Перемота» Мереф’янської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Лихобаба С.О.); 
ІІ місце  -  Карина 

СУХОТЕПЛА  
 

-  учениця Савинської філії Комунального 
закладу «Савинський ліцей Балаклійської 
районної ради Харківської області» 
(керівник – Малишко Світлана 
Григорівна); 

 -  Ульяна 

БОНДАРЕНКО  

-   вихованка Лозівської станції юних 
натуралістів Лозівської міської ради 
Харківської області (керівник – Кузьменко 
Світлана Валентинівна); 

ІІІ місце -  Дар'я МОРЕВА 

 

-  учениця Комунального закладу 

«Мартівський ліцей Печенізької селищної 

ради Харківської області» (керівник – 

Курдиманова Любов Ігорівна); 
 -  Наталія ВАЛІНЧИС  

 

 

-  учениця Леб'язької філії Зачепилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Паламар Юлія 

Володимирівна); 
 -  КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ  

-  Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області (керівник – 

Калініченко Марина Миколаївна); 

 



В номінації «Мотиваційні розробки (плакати)»,  

вікова категорія 15-18 років 

І місце -  Дар'я КІСЕЛЬОВА  

 

-  вихованка Шевченківського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник – Обушко 

Ірина Іванівна);  
ІІ місце -  Тетяна 

КРИВЧЕНКО  

 

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради 

Харківської області (керівник – Маслова 

Тетяна Василівна); 

ІІІ місце -  Вікторія 

ГОЛОЩАПОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 
«Станція юних техніків № 3 Харківської 
міської ради» (керівник –  
Абдулкадирова Тамара Василівна); 

 -  Федір СТАДНИК -  учень Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 
Харківської обласної ради (керівник – 
Лупандіна Вікторія Миколаївна); 

 

В номінації «Образотворчі роботи» (вікова категорія 7-10 років) 

 

І місце -  Яна 

НЕЧАЄВА  

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Плоскінная Олена Сергіївна); 

 -   Олена 

ФІЛІПСЬКА  

-  учениця Красноградського ліцею № 3 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Волошко Ліана 

Володимирівна); 

 

ІІ місце -  Аріна МІНИЧ  

 

-  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Тарасенко Ірина Юріївна); 

 

 -  Єва МАШИНА  

 

-  вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 3 Харківської міської 

ради» (керівник – Цепеленко Тетяна 

Василівна); 



 -  Тимур 

СТРЮКОВСЬКИЙ  

 

-  учень Комунального Закладу «Зміївський 

ліцей №1 імені Двічі Героя Радянського 

Союзу З.К. Слюсаренка» Зміївської 

міської ради Чугуївського району 

Харківської області (керівник – Бабаєва 

Наталія Валеріївна); 

ІІІ місце -   Юліана 

ТИХА  

 

 

-  учениця Ізюмської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 Ізюмської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Бугай Лілія Іванівна); 

 -  Станіслав  

ТАРАСЕНКО 

 

-  учень Комунального закладу «Кручанська 

гімназія» Богодухівської міської ради 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Герасіменко Яна 

Вікторівна); 

 -  Ніна ГРОМОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради  

Харківської області (керівник – Острікова 

Віра Віталіївна);  

«В номінації «Образотворчі роботи», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Єва КОНЮЧЕНКО 

 

-  учениця Ізюмської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Ващенко Тетяна Сергіївна); 

 -   Даша  

ЛОПАРЕВА 

 

-  вихованка Комунального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

Харківської міської ради» (керівник – 

Сторожук Віра Миколаївна); 

 -  Валерія ФОМІЧ 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Лавріненко Ігор 

Вячеславович); 

ІІ місце  Дарина РЕУТОВА 

 

 учениця Комунального закладу 

«Мартівський ліцей Печенізької селищної 

ради Харківської області» (керівник – 

Курдиманова Любов Ігорівна); 

 -  Ілля  

ОШУРКО  

 

-  вихованець Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості Харківської 

області (керівник – Міняйло Анастасія 

Павлівна); 



ІІІ місце -  Таїсія НАДЬОН  

  

-  учениця Нововодолазького ліцею № 3 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник – Божедай 

Олена Юріївна); 

 -  Вікторія  

РЕШЕТОВА  

 

-  вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості Харківської 

області (керівник – Міняйло Анастасія 

Павлівна); 

 -  Євгенія ШАШОК 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Богодухівської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Синєпол Людмила Володимирівна); 

 

В номінації «Образотворчі роботи», вікова категорія 15 -18 років 

І місце -  Вікторія 

СИРОВАТСЬКА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Пісочинський ліцей «Мобіль» 

Пісочинської селищної ради Харківського 

району Харківської області» (керівник –  

Шестак Дмитро Леонідович); 

 -  Єлизавета 

ГАЙДАРЖИ  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Прудянський ліцей» Дергачівської 

міської ради Харківської області 

(керівники – Колісніченко Наталія 

Володимирівна, Свічкар Ірина Сергіївна); 

ІІ місце -  Олександра 

ВОЛОЩЕНКО  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник –  

Лупандіна Вікторія Миколаївна); 

ІІІ місце -  Альбіна 

НЕСВІТАЙЛО  

 

-   вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Лавріненко Ігор 

Вячеславович); 

 -  Поліна ЛОБОДА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Пісочинський ліцей «Мобіль» 

Пісочинської селищної ради Харківського 

району Харківської області (керівник –  

Шестак Дмитро Леонідович); 

 -  Аня ГРОМОВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Харківської області (керівник – Острікова 

Віра Віталіївна); 



 

В номінації «Презентації», вікова категорія 7 - 10 років 

І місце -  Микита ІЛЬЇН  

 

-  вихованець Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Кунгурцева Жанна Федорівна); 

 -  Артем БУКЛЕЙ 

 

-  учень Комунального закладу 

«Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Лютко Ольга Михайлівна); 

ІІ місце -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ  

 

-  Комунального закладу «Шипуватський 

ліцей ім. Героя Радянського Союзу І.М. 

Заболотного Великобурлуцької селищної 

ради» Харківської області (керівник – 

Голуб Яна Іванівна); 

ІІІ місце -  Владислав КОВАЛЬ 

 

-  учень Комунального закладу 

«Черкаськолозівський ліцей» 

Харківського району Харківської області 

(керівник – Круглова Тетяна Анатоліївна); 

 

 

В номінації «Презентації», вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

-  учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради Харківської 

області (керівник – Бобонець Інна 

Михайлівна); 
 -  Кіріл ШЕСТАКОВ 

 

-  вихованець Красноградського центра 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Жученко Галина 

Яківна); 
 -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ  

 

-  Піщанського ліцею Красноградського 

району Харківської області (керівник –  

Золотарьова Аліна Вячеславівна); 
ІІ місце -  Едуард 

ГОДОВАНЕЦЬ  

 

-  учень Комунального закладу 

«Підсереднянський ліцей 

Великобурлуцької селищної ради» 

Харківської області (керівник – 

Годованець Наталія  Вікторівна); 
  Віталій БОРЗИЛО  

 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської ради Харківського району 

Харківської області (керівник – Безрукова 

Тетяна Миколаївна); 



  Олександра 

ЯРЕЩЕНКО  

 

-  вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Ігнатова Ольга Іванівна); 
  Руслана ДУГІНОВА 

 

-  учениця Комунального закладу 

«Мартівський ліцей Печенізької селищної 

ради Харківської області» (керівник –  

Курдиманова Любов Ігорівна); 
 -  Анна ЮРЧЕНКО  

 

-  вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Чугуївського району 

Харківської області (керівник – Ковальова 

Галина Олексіївна);  

ІІІ місце -  Сергій ТУРУБА  

 

-  учень Комунального закладу 

«Катеринівський ліцей» Сахновщинської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області (керівник – Скопецька 

Юлія Іванівна); 
 -  Яна СЛЮСАР  

 

-  учениця Василенківської загально 

освітньої школи I-II ступенів Куп'янського 

району Харківської області (керівник – 

Гета Анастасія Сергіївна); 
 -  Данило ГАЛОЧКА 

 

-  учениця Хрестищенського ліцею 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Суслова Вікторія 

Михайлівна); 

 

В номінації «Презентації», вікова категорія 15 - 18 років 

 

І місце -  Інна ДИХТЯР  -  учениця Зіньківщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Демьохіна Олена 

Геннадіївна); 

 -  Максим УЛЬКО  
 

-  учень Чернещинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник – Верета Олександра 

Іванівна); 
 -  Вадим ГАРБУЗОВ  

 

-  учень Красноградського ліцею № 5 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Хіль Тетяна 

Вікторівна); 



ІІ місце  -  Влада ПЛУТЦОВА  

 

-  учениця Шевченківського ліцею 

Шевченківської селищної ради 

Харківської області (керівник – 

Шмігельська Тетяна Вікторівна); 
 -  Діана ОЛЕШКО  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Лис Ольга Анатоліївна); 
 -  Вікторія ТЕЛЯЧА  

 

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Бугаєнко Тетяна 

Олексіївна); 
 -  Анна ЯКОВЛЄВА  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Великобурлуцький  ліцей  

Великобурлуцької селищної ради» 

Харківської області (керівник – Подус 

Анна Миколаївна); 
ІІІ місце  Елліна ФІЛЕНКО 

 

-  учениця Хрестищенського ліцею 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Міхеєва Ольга 

Володимирівна); 
  Олександр 

ІВАХНЕНКО  

 

-  вихованець Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Маркарян Світлана Юріївна); 
ІІІ місце -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

 

-  Красноградського ліцею № 5  

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Полякова Ольга 

Петрівна); 
 

В номінації «Світлини», вікова категорія 7 - 10 років 

І місце -  Поліна 

ФЕЛЕНДЮК  
 

 

-  учениця Комунального закладу 

«Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради (керівник –  

Білашко Вікторія Миколаївна); 
 -  Мілана ВІКОРЧУК  

 

-  учениця Ізюмської гімназії №3 Ізюмської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Філатова Тетяна Володимирівна); 
 -  Ярослав 

ДМИТРИЦЬКИЙ  

 

 

-  учень Комунального закладу 

«Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради (керівник –  

Руденко Олена Яківна); 



 -  Анастасія 

КОЛОМІЄЦЬ  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської  області (керівник –  

Коротенко Людмила Евгеніївна); 
ІІ місце  -  Софія КОРНІЄНКО 

 

-  учениця Комунального закладу 

«Полковомикитівський ліцей» 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Момот Валентина 

Яківна); 
 -  Назар БАСАЙ  

 

-  учень Комунального закладу 

«Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради (керівник –  

Білашко Вікторія Миколаївна); 
 -  Вікторія 

ЄМЕЛЬЯНЕНКО 

 

-  учениця Комунального закладу  

«Полковомикитівський ліцей» 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Момот Валентина 

Яківна); 
 -  Анжеліка 

БАЛЛА  

 

 

-  вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості Харківської 

області (керівник – Мокрій Людмила 

Іванівна); 
ІІІ місце -  Дарина СТАСЕНКО 

 

-  учениця Комунального закладу  

«Полковомикитівський ліцей» 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Ситник Людмила 

Вікторівна); 
 -  Альбіна 

ПУГАЧОВА  
 

-  учениця Комунального закладу 

«Шипуватський ліцей імені Героя 

Радянського Союзу І.М. Заболотного 

Великобурлуцької селищної ради» 

Харківської області (керівник – Голуб Яна 

Іванівна); 
 

В номінації «Світлини», вікова категорія 11-14 років 

І місце -  Софія ШПОРТКО  
 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області» 

(керівник – Бацман Олена 

Володимирівна); 

 



 -  Поліна 

КРАМАРЕНКО  
 

-  вихованка Борівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Борівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Карпенко Ніна Миколаївна); 
 -  Олександра 

ЛУЧНІКОВА  

 

-  вихованка Борівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Борівської 

селищної ради (керівник – Карпенко Ніна 

Миколаївна);  
 -  Вероніка БОРОХ  

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради  Харківської області 

(керівник – Коротенко Людмила 

Евгеніївна); 
ІІ місце -  Ілля САВЧЕНКО  

  

  

-  вихованець Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області» 

(керівник – Крашеніннікова Оксана 

Омелянівна); 

 -   Вікторія 
ГАВРИЛОВА  

-  учениця Комунального закладу 

«Гришівський ліцей» Сахновщинської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області (керівник – Ткаченко 

Володимир Анатолійович); 
 -  Михайло ДУДИЧ  

 

 

-  вихованець Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Лавриненко Петро Іванович); 
 -   КОЛЕКТИВ 

ВИХОВАНЦІВ  

-   Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області (керівник – Кузьмич 

Наталія Степанівна); 
 -  Михайло СЕМЯН  

 

-  вихованець Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Маслова Тетяна 

Василівна); 
ІІІ місце -  Станіслав ЗАВАДА  

 

-  учень Миколо-Комишуватського ліцею 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Шкаляр Ірина 

Василівна); 



 -  Володимир ГУЗІК  

 

  

-  учень Миколо-Комишуватського ліцею 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Шкаляр Ірина 

Василівна); 

В номінації «Світлини», вікова категорія 15-18 років 

 

І місце -  Ольга САВЧЕНКО  
 

-  учениця Комунального закладу 

«Старомерчицький ліцей Валківської 

міської ради Харківської області» 

(керівник – Кузьмич Наталія Степанівна); 
 -  Катерина РОЙ  

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

районної ради Харківської області 

(керівник – Черненко Віктор 

Володимирович); 
 -  Євгеній 

ДЗИМІНСЬКИЙ  

 

-  вихованець Борівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Борівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Ляпка Юрій Миколайович); 
ІІ місце  -  Ірина КОЗЮПА  

 

-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Маслова Тетяна 

Василівна); 
 -  Анжела 

ТОПОРКОВА  

 

-  вихованка Борівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Борівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник –  Ляпка Юрій Миколайович); 
 -  Микола 

БУЦЬКІВСЬКИЙ  
 
 

-  учень Миколо-Комишуватського ліцею 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Шкаляр Ірина 

Василівна). 

 

 

Директор                                                                              Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА



Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ директора Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 12.04.2021 № 55 
 

Список учасників  
обласної акції «Молодь за здоровий спосіб життя», відзначених подяками 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 

 

Діана КУЛАКОВСЬКА  

 

 

 

вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Імпреза» Пісочинської 

селищної ради» Харківської області (керівник – 

Ячіна Наталія Олександрівна); 

Єлизавета БУДАЄВА  

 

вихованка Сахновщинської станції юних 

натуралістів Красноградського району Харківської 

області (керівник – Будаєва Наталя Сергіївна); 

Анжеліка КОЛІСНИК  

 

вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської селищної ради 

Харківської області (керівник – Ляпка Юрій 

Миколайович); 

Данило МІХНЄВ  

 

вихованець Комунального закладу «Первомайський 

будинок дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської області» 

(керівник – Крашеніннікова Оксана Омелянівна); 

Аміна ОВЯННІКОВА  

 

вихованка Комунального закладу «Первомайський 

будинок дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської області» 

(керівник – Лєбєдєва Вікторія Віталіївна); 

Станіслав ЗДОРИК 

 

учень Комунального закладу «Івано-Шийчинська 

гімназія» Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Корабель Надія Миколаївна); 

Микола СЛАСТІН 

 

учень Комунального закладу «Губарівська 

гімназія» Богодухівського району Харківської 

області (керівник  – Кісіль Катерина Сергіївна);  

Ілля МАСТЕРСЬКИХ  

 

вихованець Сахновщинської станції юних 

натуралістів Красноградського району Харківської 

області (керівник – Мастерських Наталя 

Леонідівна);  

Ігор ПЕТРЕНКО  

 

 

учень Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник– Петренко Андрій 

Володимирович); 

 



Вікторія МАТЮШКО 

 

вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської селищної ради 

Харківської області (керівник – Ляпка Юрій 

Миколайович);  

Поліна ВАСИЛЬЄВА 

 

вихованка Комунального закладу «Богодухівський 

центр дитячої та юнацької творчості» 

Богодухівської міської ради Харківської області 

(керівник – Соловйова Олена Олексіївна); 

Еліна МАЗУРОВА  

 

учениця Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської міської 

ради Харківської області (керівник – Черняк 

Людмила Олександрівна); 

Олександра СЛАСТІН 

 

учениця Комунального закладу «Губарівська 

гімназія» Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Кісіль Катерина Сергіївна); 

Тетяна СЕНІЧКІНА  

 

учениця Красноградського ліцею № 5 

Красноградської міської ради Харківської області 

(керівник – Сенічкіна Марія Петрівна);  

Ярослав ТАРАСЕНКО  

 

учень Комунального закладу «Вовчанський ліцей  

№ 7» Вовчанської міської ради Чугуївського 

району Харківської області (керівник – Волянська 

Юлія Ігорівна); 

Мілана ПОГОРЄЛОВА  

 

учениця Комунального закладу «Великохутірська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шевченківської селищної ради» (керівник – 

Погорєлова Лілія Вікторівна); 

Ангеліна МУХА  

 

учениця Комунального закладу 

«Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської 

селищної ради Харківської області (керівник – 

Муха Вікторія В'ячеславівна); 

Ольга СІРЕНКО,  

Вероніка ПЛУЖНИК  

 

учениці Комунального закладу 

«Великобурлуцький  ліцей Великобурлуцької 

селищної ради» Куп'янського  району Харківської 

області (керівник – Дєвочко Неля Олександрівна); 

УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

 

Красноградського ліцею № 3 Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник – 

Волошко Ліана Володимирівна); 

Єлизавета МІЗЯК  

 

учениця Комунального закладу «Баранівський 

ліцей Валківської міської ради Харківської 

області» (керівник – Діденко Алла 

Олександрівна); 

Катерина КРИЛОВА 

 

вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської ради 

Харківської області (керівник – Коновалова Олена 

Василівна); 

 



Діана КУЛАКОВСЬКА  

 

вихованка Комунального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості «Імпреза» Пісочинської 

селищної ради» Харківської області (керівник – 

Ячіна Наталія Олександрівна); 

 

Дар'я 

ШАПАШНІКОВА  

 

вихованка Комунального закладу «Первомайський 

будинок дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської області» 

(керівник – Данильченко Надія Юріївна); 
 

Дарія МОЧАРНИК 

 

учениця Хрестищенського ліцею Красноградської 

міської ради Харківської області (керівник – 

Брижань Світлана Олександрівна); 

Едуард СИВОЛАП  

 

вихованець Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської міської ради 

Харківської області (керівник – Маслова Тетяна 

Василівна); 

Андрій ПОТАШИН  

 

учень Комунального закладу «Серпневий 

навчально-виховний комплекс Валківської міської 

ради Харківської області» (керівник – Котляренко 

Світлана Олександрівна). 
 

 

 

Директор          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до наказу директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

від 12.04.2021 № 55 

 

Інформація  

про результати проведення 

обласної акції «Молодь за здоровий спосіб життя» 

 Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», відповідно до 

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2021 рік, з метою формування здоров'язбережувальної 

компетентності, популяризації та пропаганди серед молоді здорового способу 

життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення 

та підтримки талановитої молоді, з 25 березня по 05 квітня 2021 року в 

дистанційній формі відбулася обласна акція «Молодь за здоровий спосіб 

життя». В акції взяли участь учні закладів загальної середньої і вихованці 

закладів позашкільної освіти з більше ніж 25 територіальних громад усіх 7 

районів Харківської області, 5 районів міста Харкова, 4-х закладів обласного 

підпорядкування, в тому числі вихованці Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

У виставці-конкурсі взяли активну участь 358 учнів закладів загальної 

середньої та вихованців закладів позашкільної освіти Харківської області. 

Усього до оргкомітету обласної акції «Молодь за здоровий спосіб життя» 

надійшло 337 робіт на оздоровчу тематику.  

        За результатами обласної акції переможцями стали  

111 учасників, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти 

становить 53 особи, кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 58 осіб. 

       До складу журі були залучені Олена Кабацька, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри валеології ХНУ імені В.Н. Каразіна, керівник гуртка розвитку 

особистості «Стиль життя»; Наталія Ігуменцева-Тесленко, керівник гуртків 

Образотворче мистецтво», «Виготовлення іграшок»; Лариса Волкова, майстер 

писанкарства, член Національної спілки народних майстрів України, керівник 

зразкового художнього колективу гуртка писанкарства «Дивосвіт»; Олег 

Шишков, керівник гуртка цифрової фотографії науково-технічного відділу. На 

розгляд журі учасники надали творчі роботи за номінаціями: «Роботи 

декоративно-прикладного характеру», «Мотиваційні розробки (плакати)», 

«Образотворче мистецтво», «Презентації», «Світлини».  

       Під час оцінювання робіт журі ураховано рівень виконання робіт, 

самостійність у виконанні, загальну охайність оформлення, повноту розкриття 

теми роботи та відповідність оздоровчій тематиці акції. За результатами оцінки 

журі виявлено, що роботи переможців Акції мають актуальність, відповідають 

вимогам та віковим інтересам й пізнавальним можливостям учасників акції, 



виявлені проблемні питання сьогодення, свідчать про обізнаність авторів робіт 

щодо сучасного стану оздоровлення. Особливо членами журі були відзначені 

презентації, які висвітлюють проблеми в житті сучасних школярів, а саме: 

вплив екології на здоров'я підлітків, формування корисних звичок здорового 

способу життя та здорового харчування, шкода паління та харчових добавок 

для здоров'я молоді, культура спілкування в сучасній школі та протистояння 

буллінгу тощо. 

      Організаційний комітет конкурсу звернув увагу на те, що є випадки 

невідповідності техніки виконання робіт у номінаціях акції, що свідчить про 

необізнаність, або про неуважність осіб, відповідальних за реєстрацію 

конкурсних робіт. 

 

Директор          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 


