
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

12.04.2021 Харків № 56  

 

Про результати проведення 

обласної фотовиставки 

«Територія пригод 2021», 

присвяченої 30-річчю 

незалежності України 
 

  Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до 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 утвердження в 

свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги 

до культурного та історичного минулого України, формування толерантного 

ставлення до інших народів, культур і традицій, популяризації туристсько-

краєзнавчої, екскурсійної діяльності серед дітей та учнівської молоді закладів 

освіти, з 2 по 31 березня 2021 року відбулася обласна фотовиставка «Територія 

пригод 2021», присвячена 30-річчю незалежності України, у дистанційній 

формі на офіційному сайті Палацу: https://firstpalace.kh.ua/  та офіційній                    

сторінці у Facebook за електронною адресою: 

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

        Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі обласної 

фотовиставки «Територія пригод 2021» (протокол №1 від 09.04.2021), 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців обласної фотовиставки «Територія пригод 2021», 

присвяченої 30-річчю незалежності України, (далі – Фотовиставка)  

(додаток 1). 

 

2. Відзначити учасників Фотовиставки, які посіли перші, другі та треті 

місця, приз глядацьких симпатій дипломами  Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відповідно  

І, ІІ і ІІІ ступенів. 

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


3. Довести інформацію про результати Фотовиставки  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                                                            Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 
З наказом ознайомлені:  

________________ Тетяна Курукіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу КЗ «ХОПДЮТ»  

від 12.04.2021 № 56 
 

Список переможців і призерів  
обласної фотовиставки «Територія пригод 2021», 30-річчю незалежності 

України  
 

У номінації «Походи та змагання» 
 

І місце -  СУЗИЙ Дем'ян  

 

-  учень Комунального закладу 

«Чемужівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області, 

фоторобота «Ні кроку назад» (керівник – 

Титаренко І.В.)  

ІІ місце -  ЛУКАШОВА 

Анастасія  

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 
та юнацької творчості Балаклійської 
районної ради Харківської області, студія 
образотворчого мистецтва «Етюд»,               
фоторобота «Пляжний волейбол» 
(керівник –  Мусатова С.О.) 

ІІІ місце -  ТАТАРЕНКО 
Ярослав  
 

-  вихованець Дворічанського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Дворічанської селищної ради 
Куп'янського району Харківської області, 
гурток «Основи інформаційних 
технологій», фоторобота «Азартна гра» 

(керівник  –  Домнін В.М.) 

ІІІ місце -  ВИСОЧИН 
Марина 
 

-  учениця Окружного опорного закладу 
«Борівська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №1 імені Героя Радянського 
Союзу В.С. Колісника Борівської 
селищної  ради» та його філії,  фоторобота 
«Хто спортом займається, той сили 

набирається» (керівник –  Височин О.М.) 

ІІІ місце -  БАРАНОВА 
Катерина 
 

-  учениця Комунального закладу 
«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 
міської ради Харківської області, гурток 
«Краєзнавство», фоторобота «Вечірніми 
стежками» (керівник –       Щеголєва- 

Кравченко Н.А.) 



Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  БОРОХ Вероніка  
 

-  вихованка Комунального закладу 
«Золочівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» 
Золочівської селищної ради, гурток 
«Цифрова фотографія», фоторобота 
«Зовсім не страшно» (керівник –                 

Коротенко Л.Є.) 

Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  КРАВЧЕНКО 
Олександр 
 

-  учень Комунального закладу «Зміївський 
ліцей № 1 імені двічі Героя Радянського 
Союзу З.К. Слюсаренка» Зміївської 
міської ради Чугуївського району 
Харківської області, гурток «Літературна 
студія», фоторобота «Роби як ми» 

(керівник –   Цимбаліст М.М.) 

Приз 
глядацьких 

симпатій 

-  КУЩОВА 
Анастасія 
 

-  учениця Комунального закладу 
«Миколаївський ліцей Старовірівської 
сільської ради Нововодолазького району 
Харківської області», фоторобота 
«Веселий квест біля фортеці Святої 

Параскеви» (керівник –      Ягодкін В.С.)  

Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  ХОМЕНКО 
Катерина 
 

-  учениця Комунального закладу 
«Чемужівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Зміївської міської ради 
Чугуївського району Харківської області, 
фоторобота «Найспритніші» (керівник – 
Товстокора О.В.)  

У номінації «Туризм в обличчях(портрет)» 

І місце -  ХОДЯЧА 
Марія 

-  вихованка Комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та юнацької 
творчості» Вовчанської районної ради 
Харківської області, гурток «Цифрова 
фотографія», фоторобота «Цікава 

дівчинка» (керівник –     Статко В. А.) 

ІІ місце -  ГОЛОЗУБОВА 
Анастасія  

-  учениця Балаклійської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №3 
Балаклійської районної ради Харківської 
області, фоторобота «Мандрувати світом-

це цікаво» (керівник – Рябініна Н. О.) 

ІІ місце -  ТІТОВ Радіон -  учень Гороховатської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Борівської селищної 
ради, фоторобота «Юна чемпіонка» 
(керівник – Гарна Л.С.) 

https://kh.isuo.org/zpo/view/id/101407
https://kh.isuo.org/zpo/view/id/101407
https://kh.isuo.org/zpo/view/id/101407
https://kh.isuo.org/zpo/view/id/101407
https://kh.isuo.org/zpo/view/id/101407


ІІІ місце -  БАРАНОВА 
Катерина 

-  учениця Комунального закладу 
«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 
міської ради Харківської області, гурток 
«Краєзнавство», фоторобота «Вечірніми 
стежками»  (керівник – Щеголєва- 
Кравченко Н.А.) 

ІІІ місце -  ЛИТОВЧЕНКО 
Катерина 

-  вихованка Комунального закладу 
«Золочівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Золочівської  
селищної ради, гурток «Цифрова 
фотографія», фоторобота «До свята» 
(керівник –Коротенко Л.Є.) 

ІІІ місце -  ВАРИЧ Софія -  учениця Комунального закладу 
«Кегичівський ліцей» Кегичівської 
селищної ради, фоторобота «Богатство 
рідної землі» (керівник – Прокопчук І.А.) 

Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  ПЕТРЕНКО 
Ігор,  

-  учень Зачепилівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 
селищної ради Харківської області, 
фоторобота «Канатна переправа» (керівник 

– Петренко А.В.)  

Приз 

глядацьких 

симпатій 

-  АХМЕТОВА 
Софія  

-  учениця Комунального закладу 
«Великопроходівський ліцей» 
Дергачівської міської ради Харківської 
області, фоторобота «Квітка-душа» 
(керівник –  Ахметова В.М.)  

Приз 

глядацьких 

симпатій 

-  БЄЛІКОВ 
Станіслав 

-  учень Комунального закладу 
«Покотилівський ліцей «Промінь» 
Височанської селищної ради Харківського 
району Харківської області», фоторобота 
«Справжній козак» (керівник –  Біда К.І.)  

У номінації «Мандрівки Батьківщиною» 

І місце -  КАРПОВ 

Дмитро 

 

-  вихованець Краснодарського центру 
позашкільної освіти Краснодарської 
міської ради Харківської області, гурток 
«Початкове технічне моделювання», 
фоторобота «У променях сонця» 
(керівник  –  Єременко Т.В.)   

ІІ місце -  КОНОНЕНКО 

Анна 

 

-  учениця Комунального закладу 
«Одноробівський ліцей» Золочівської 
селищної ради, фоторобота «Подорож у 
Карпатах» (керівник - Жеглова О.М.) 



ІІІ місце -  СКЛЯР 

Анастасія 

 

-  вихованка Краснокутського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області, гурток «Юні українознавці», 
фоторобота «Щастя жити в рідному краї» 

(керівник - Даудова Н.О.)  

ІІІ місце -  ДАНИЛОВА 

Тетяна 

 

-  вихованка Комунального закладу 
«Станція юних техніків №3 Харківської 
міської ради», гурток «Інформатика та 
обчислювальна техніка», фоторобота «На 
краю мрій» (керівник -          
Абдулкадирова Т.В.)  

Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  ФІЛІМОНОВА 

Тетяна 

 

-  вихованка Дворічанського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Дворічанської селищної ради 
Куп'янського району, гурток 
«Образотворче мистецтво», фоторобота 
«Улюблене місце відпочинку» (керівник 

-  Філімонова О.В.)  

Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  РИБАЛКА 

Олександра 

 

-  вихованка Дворічанського Центру 
дитячої та юнацької творчості 
Дворічанської селищної ради 
Куп'янського району, фоторобота «Парк 
"Київська Русь» (керівник - Бабай Л.В.)  

Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  ПРОКОПЕНКО 

Ангеліна 

 

-  учениця Миколаївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 
селищної ради Харківської області,  
фоторобота «Гори моєї країни» (керівник 

- Порохня А.В.)  

Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  ВОРОБЙОВ 

Дмитро 

 

-  учень Коломацького ліцею імені Героя 
Радянського Союзу І. Є. Єгорова 
Коломацької селищної ради, фоторобота 

«Захід сонця» (керівник –  Шейко Т.М.)  

Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  ГРЕБЕНЮК 

Поліна 

 

-  учениця Бердянського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» 
Зачепилівської селищної ради 
Харківської області, фоторобота 
«Закарпатський пейзаж. Писаний 
камінь» (керівник - Вагаршакян Я.О.)  



                                         У номінації «Краєвиди моєї Харківщини» 

І місце -  ЛАВРІНЕНКО 

Роман 

 

-  учень Комунального закладу 

«Феськівський ліцей» Золочівської 

седищної ради, фоторобота «Свято 

починається»  (керівник -  Агаркова Л. 

М.)  

ІІ місце -  ЖДАН Ніна 

 

-  учениця Комунального закладу 

«Малорогозянський ліцей» Золочівської 

селищної ради, фоторобота «Гнів 

природи» (керівник - Федорова С. В.)  

ІІ місце -  ЖУКОВ- 

СЬКИЙ  

Остап 

 

-  учень Приватного закладу освіти 

«ThinkGlobal», фоторобота «Тиша» 

(керівник -  Говоріщева Н.Є.)  

ІІ місце -  ОНИШКО 

Милана 

 

-  вихованка Лозівської станції юних 

натуралістів Лозівської міської ради 

Харківської області, гурток «Юні 

охоронці природи», фоторобота «Краса 

літнього лану» (керівник –  

Богуславська С. М.)   

ІІІ місце -  ВЕРНИГОРА 

Олексій  

 

-  учень Комунального закладу 

«Довжанський ліцей ім. П.Г. Стрижака»  

Золочівської селищної ради, фоторобота 

«Пропорції в природі» (керівник - 

Сметана С.А.)  
Приз 
глядацьких 
симпатій 

-  ОДНОВОЛ 

Дар’я 

 

-  учениця Лютівської філії Комунального 

закладу «Олександрівський ліцей» 

Золочівської селищної ради, фоторобота 

«Лісова Мавка» (керівник – Горденко В.)  

Приз 

глядацьких 

симпатій 

-  ШИПИЧЕНКО 

Мілана 

 

-  учениця Приватного закладу освіти 

«ThinkGlobal»,  фоторобота «Розквітла» 

(керівник –  Говоріщева Н.Є.)  

Приз 

глядацьких 

симпатій 

-  ЛУЦЕНКО 

Артем 

 

-  учень Комунального закладу 

«Феськівський ліцей» Золочівської 

селищної ради,  фоторобота «Маковий 

рай» (керівник - Агаркова Л. М.)  



Приз 

глядацьких 

симпатій 

-  ВРОМАНОВА 

Валерія 

 

-  вихованка Борівського будинку дитячої 

та юнацької творчості Борівської 

селищної ради, гурток «Бісероплетіння», 

фоторобота «Веселка над Нітріусом» 

(керівник  - Склярова М.М.)  

Приз 

глядацьких 

симпатій 

-  КАПЛУН 

Єлизавета 

 

-  учениця Комунального закладу 

«Артемівський ліцей Печенізької 

селищної ради Харківської області» 

фоторобота «Розкажи мені поле» 

(керівник – Рожко М.В.)  

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА



Додаток 2  

до наказу КЗ «ХОПДЮТ»  

від 12.04.2021 № 56 

 

Інформація про результати проведення 

обласної фотовиставки «Територія пригод 2021», 

 присвяченої 30-річчю незалежності України 
 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до 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 утвердження в 

свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги 

до культурного та історичного минулого України, формування толерантного 

ставлення до інших народів, культур і традицій, популяризації туристсько-

краєзнавчої, екскурсійної діяльності серед дітей та учнівської молоді закладів 

освіти, з 2 по 31 березня 2021 року відбулася обласна фотовиставка «Територія 

пригод 2021», присвяченої 30-річчю незалежності України (далі – 

Фотовиставка), у дистанційній формі на офіційному сайті Палацу: 

https://firstpalace.kh.ua/  та офіційній сторінці у Facebook за електронною 

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

 На Фотовиставку було надіслано 765  робіт учнів закладів загальної 

середньої та вихованців закладів позашкільної освіти з більше ніж 45 

територіальних громад усіх 7 районів Харківської області, 5 районів міста 

Харкова. 

За результатами Фотовиставки переможцями стали  

37 учасників, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти 

становить 25 осіб, кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 12 осіб. 

До складу журі були залучені: Тетяна Курукіна, заступник директора з 

виховної роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості», керівник гуртка «Дитяче телебачення» Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»; Євгеній 

Лихошерст, завідувач науково-технічного відділу, керівник гуртка «Основи 

комп’ютерної графіки» Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості»; Олег Шишков, керівник гуртка «Юні 

фотоаматори» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; Олег Чередніченко, завідувач відділу туризму, 

краєзнавства та спорту  Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». Фотовиставка проводилась у    4-х номінаціях: 

«Мандрівки Батьківщиною», «Краєвиди моєї Харківщини», «Походи та 

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


змагання», «Туризм в обличчях».  Під час оцінювання робіт журі ураховано 

рівень виконання робіт, самостійність у виконанні, загальну охайність 

оформлення, повноту розкриття теми роботи та відповідність номінаціям, а 

також новизна та сучасність матеріалу, технічна складність, ступінь 

емоційного впливу. 

Цього року журі відмітили зріст художньої фотомайстерності, 

професійність робіт та майже повну відповідність робіт заявленим номінаціям, 

особливо робіт у номінації «Мандрівки Батьківщиною». 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


