
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

26.04.2021 Харків № 61   

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних 

робіт із природознавства «Юний 

дослідник» 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових 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 роботи Комунального закладу 

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

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 02 березня 2021 року № 54 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт 

із природознавства «Юний дослідник», лист Міністерства освіти і науки 

України від 07.04.2021 № 4/446-21 «Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт із 

природознавства «Юний дослідник», із 19 по 24 квітня 2021 року проведено 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних 

робіт із природознавства «Юний дослідник (далі – Конкурс). 

Захід проводився з метою залучення учнів 9-11 років до дослідницько-

експериментальної роботи з природознавства, формування у дітей первинних 

екологічних знань, залучення їх до активної пізнавальної, трудової та 

суспільно-корисної роботи, пошук і підтримка дітей, які виявили здібності до 

експериментальної та дослідницької роботи в напрямі природознавства, 

створення умов для творчої самореалізації учнів. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців Конкурсу за номінаціями: «Я і природа», 

«Рослини навколо нас», «Тваринний світ», «Народознавство та краєзнавство», 

«Охорона здоров’я» (додаток 1). 

 

2. Відзначити переможців Конкурсу грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 
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3. Визначити активних учасників Конкурсу, які показали змістовну 

дослідницько-експериментальну роботу (додаток 2). 

 

4. Відзначити активних учасників Конкурсу, які показали змістовну 

дослідницько-експериментальну роботу, грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за активну 

участь в Конкурсі. 

 

5. Довести інформацію про результати проведення 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:  

Курукіна Т.І. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора 

Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 26.04.2021 № 61 

 
Список переможців  

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  
дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник» 

 
Номінація «Я і природа» 

 

І місце -  ДАНИЛЮК 
Олександр 
 

-  учень 5 класу Комунального закладу 
«Шатівський ліцей» Лозівської міської ради 
Харківської області (керівник –  
КАЛЯЗІНА Г.Г.) 

І місце -  ЗОРЯ Кирило -  вихованець гуртка «Юні охоронці природи» 
комунального закладу «Покотилівська 
станція юних натуралістів Височанської 
селищної ради Харківського району 
Харківської області (керівник – ЗОРЯ Г.С.)  

І місце -  КОВАЛЕНКО 
Марія 

-  учениця 5 класу Ізюмської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської міської 
ради Харківської області 
( керівник – ВЄСЄЛОВА І.І.) 

ІІ місце -  БОБРИЦЬКИЙ 
Станіслав 

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

ІІ місце -  БАЙДАЛА 
Олександр 

-  вихованець гуртка «Юні українознавці» 
Краснокутського центру дитячої та юнацької 
творчості Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської області 
(керівник –КУЗЬМИЧ Н.С.) 

ІІ місце -  КАФЯН 
Валентина 

-  вихованка гуртка «Школа безпеки» 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ВАЛКІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА 
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ВАЛКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
(керівник – КАФЯН Н.Я.) 
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ІІІ 
місце 

-  ГАФУРОВА 
Аліса 

-  учениця 3 класу Ізюмської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської міської 
ради Харківської області (керівник – 
МАТВЄЄВА Н.В.) 

 

Номінація «Рослини навколо нас» 

 

І місце -  БІЛОУС Аліна 
ПОНОМАРЬОВА 
Альона 

-  учениці 5 класу Кіндрашівського ліцею 
Кіндрашівської сільської ради 
Куп’янського району Харківської області 
(керівник – КАМЕНЮКА Л.А.)  

І місце -  МАЗАЄВА Арина -  вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» (керівник 
– ПУЗЄЄВА С.М.) 

ІІ місце -  ГЛАДКО Дмитро -  вихованець гуртка «Природа рідного 
краю» Сахновщинської станції юних 
натуралістів Сахновщинської селищної 
ради Харківської області (керівник – 
БУДАЄВА Н.С.) 

ІІ 
місце 

-  АВАНЕСЯН 
Аріна 

-  вихованка гуртка «Ерудит» 
Комунального закладу «Зачепилівський 
будинок дитячої та юнацької творчості»  
Зачепилівської селищної ради 
Харківської області (керівник –
БЕСЧАСНА В.Я.) 

ІІІ 
місце 

-  ФЕДОРЧУК 
Валерія 

-  учениця 5 класу Рунівщинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Зачепилівської селищної ради 
Харківської області (керівник – 
БАКАЛО Л.Г.) 

ІІІ 
місце 

-  КОЛЄСНІК 
Богдан 

-  вихованець гуртка «Юний еколог» 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ВАЛКІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ 
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 
ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (керівник – 
КАЛЯЗІНА Г.Г. ) 

ІІІ 
місце 

-  КОТЕНКО 
Руслан 

-  учень 5-Б класу Комунального закладу 
«Козачолопанський ліцей» 
Дергачівської міської ради Харківської 
області (керівник –  
АНДРУЩЕНКО О.С.) 
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Номінація «Охорона здоров’я» 

 

І місце -  КАРДАШОВА 
Анастасія 

-  учениця 5-А класу Красноградського 
ліцею № 3 Красноградської міської ради 
Харківської області (керівник –  
ГУБА В.В.)  

ІІ місце -  КАГЛЯК Поліна 
КАГЛЯК Кирил 

-  учні 4 класу Красноградського ліцею №3 
Красноградської міської ради Харківської 
області, вихованці  гуртка «Валеологія» 
Красноградського центру позашкільної 
освіти Красноградської міської ради 
Харківської області (керівник – 
Хінцинська І.М.) 

ІІІ місце -  ТРАПЕЗНИК  
Поліна 

-  учениця 5 класу Зачепилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради 

Харківської області (керівник –  

БІЛОУС Н.Б.)                  

 

Напрям «Тваринний світ» 
 

І місце -  ГАННУСЕНКО 
Артем 

-  учень 4 класу Кіндрашівського ліцею 
Кіндрашівської сільської ради 
Харківської області (керівник – 
КАМЕНЮКА Л.А.)  

І місце -  ЛЯШЕНКО Дар’я -  вихованка гуртка «Юні орнітологи» 
Лозівської станції юних натуралістів 
Лозівської міської ради Харківської 
області (керівник –  ГАВРИЛЕНКО Г.В.) 

І місце -  БОСИЙ Федір -  вихованець гуртка «Юні охоронці 
природи» комунального закладу 
«Покотилівська станція юних 
натуралістів Височанської селищної 
ради Харківського району Харківської 
області (керівник –  
ГЛУХОВЕЦЬКА В.В.)  

І місце -  МЕЖЕРИЦЬКА 
Поліна 

-  вихованка гуртка «Наукові дослідження 
в галузі географії» Дергачівського 
будинку дитячої та юнацької творчості 
Дергачівської міської ради Харківської 
області (керівник – ДРЕВАЛЬ Н.І.) 
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ІІ місце -  ІВАНОВ Ярослав -  вихованець гуртка «Юні зоологи» 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ЗОЛОЧІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ 
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Харківської області (керівник – 
КЛИМЕНКО В.В.) 

ІІ місце -  ГОЛОВАШ Дарина -  учениця 4 класу Комунального закладу 
«Добровільський ліцей Близнюківської 
селищної ради Лозівського району 
Харківської області» (керівник – 
ГОЛОВАШ С.В. ) 

ІІІ місце -  ОДАНЕЦЬ Віталій -  учень 5 класу Чернещинського 
навчально- виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Зачепилівської селищної ради 
Харківської області, вихованець гуртка 
«Юний еколог»  Комунального закладу 
«Зачепилівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Зачепилівської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – ЛИС О.А.) 

 

Номінація «Народознавство, краєзнавство» 
 

І місце -  САВЧУК 
Маргарита 

-  учениця 4 класу Комунального закладу 
«Добровільський ліцей Близнюківської 
селищної ради Лозівського району 
Харківської області» (керівник – 
КРЕМЕНЧУЦЬКА В.В.) 

ІІ місце -  КЛИМЕНКО Ксенія -  учениця 4-Б класу Комунального закладу 
«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 
міської ради Харківської області 
(керівник – КЛИМЕНКО Н.С.) 

ІІ місце -  БЄЛЯЄВ Денис -  учень 5 класу Уплатівського ліцею 
Близнюківської селищної ради Лозівського 
району Харківської області (керівник – 
САВІСЬКО Н.В.) 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора 

Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 26.04.2021 № 61 
 

Список 
активних учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  
дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник» 

 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. МОШКОВ 

Дмитро 

учень 5-А класу Комунального 

закладу «Куп’янська спеціальна 

школа» Харківської обласної ради  

СТАРАГІНА І.В. 

2. КАШЛІКОВА 

Катерина 

учениця 5 класу Уплатівського ліцею 

Близнюківської селищної ради 

Лозівського району Харківської 

області  

САВІСЬКА Н.В. 

3. НЕВЕНКІН Ілля учень 3 класу Комунального закладу 

«Орільський ліцей» Лозівської 

міської ради Харківської області 

НЕВЕНКІНА 

Г.С. 

4. ПОЖИДАЄВА 

Дар’я 

Комунальний заклад «Харківська 

санаторна школа № 9 Харківської 

обласної ради  

САМОЙЛОВА 

Т.О. 

5. ДЕРКАЧ 

Максим 

учень 5 класу Ізюмської 

загальноосвітньої школи № 4 

Ізюмської міської ради Харківської 

області 

ГРУШКА Н.В. 

6. МАЛЬЦЕВ 

Олександр 

учень 6 класу Комунального закладу 

«Шарівський ліцей» Богодухівської 

міської ради Богодухівського району 

Харківської області 

БАБАК Л.Є. 

7. ЗАВІЗІН Артем учень 3-Б класу Ізюмської 

загальноосвітньої школи № 6 

Ізюмської міської ради Харківської 

області 

ДЕГТЯРЬОВА 

М.В. 

8. БІЛОРОВСЬКА 

Анна 

вихованка гуртка «Юні друзі 

природи» Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області» 

ОПІКУН К.В. 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

до наказу директора 

Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 26.04.2021 № 61 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  

дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник»  

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових 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 роботи Комунального закладу 

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

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 02 березня 2021 року № 54 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт 

із природознавства «Юний дослідник», лист Міністерства освіти і науки 

України від 07.04.2021 № 4/446-21 «Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт із 

природознавства «Юний дослідник», із 19 по 24 квітня 2021 року проведено 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних 

робіт із природознавства «Юний дослідник (далі – Конкурс). 

Захід проводився з метою залучення учнів 9-11 років до дослідницько-

експериментальної роботи з природознавства, формування в учнів первинних 

екологічних знань, залучення їх до активної пізнавальної, трудової та 

суспільно-корисної роботи, пошук і підтримка дітей, які виявили здібності до 

експериментальної та дослідницької роботи в напрямі природознавства; 

створення умов для творчої самореалізації учнів.  

В обласному етапі конкурсу взяли участь 45 вихованців закладів 

позашкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти з 7 районів 

області. 

На розгляд журі було надано 40 робіт (індивідуальних і колективних) за 

номінаціями: «Я і природа», «Рослини навколо нас», Тваринний світ»,  

«Народознавство та краєзнавство», «Охорона здоров’я». 

Представлені конкурсні матеріали свідчать про безпосередню участь 

учнів у вирішенні ряду природоохоронних проблем у ході дослідницько-

експериментальної роботи. 

Журі відзначило науковість, систематичність проведення дослідницько-

експериментальних робіт вихованцями Комунального закладу «Шатівський 

ліцей» Лозівської міської ради Харківської області, комунального закладу 

«Покотилівська станція юних натуралістів Височанської селищної ради 
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Харківського району Харківської області, Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської 

міської ради Харківської області, Ізюмської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської міської ради Харківської області, Кіндрашівського 

ліцею Кіндрашівської сільської ради Куп’янського району Харківської області, 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», Красноградського ліцею № 3 Красноградської міської ради 

Харківської області, Лозівської станції юних натуралістів Лозівської міської 

ради Харківської області, Дергачівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Дергачівської міської ради Харківської області, Комунального 

закладу «Добровільський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського 

району Харківської області». 

Разом з тим, журі акцентувало увагу, що з метою якісної організації 

дослідницько-експериментальної роботи з учнями необхідно налагодити 

співпрацю з науковими співробітниками науково-дослідних установ і вченими 

закладів вищої освіти, залучати дітей до польових досліджень. 
 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


