
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

11.05.2021 Харків № 67    

 

Про результати проведення 

обласного  етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу науково-

технічної творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і творчість − 

тобі, Україно!» в дистанційній 

формі 

 
 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 
24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти), листа Українського державного 
центру позашкільної освіти від 18.03.2021 р. № 03-16 «Про проведення 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 
молоді «Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!», плану роботи Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (далі – 
Палац) на 2021 рік, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 
17.02.2021 № 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 та 
молоді до технічної творчості, з 12 по 30 квітня 2021 року відбувся обласний 
етап виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш 
пошук і творчість -  тобі, Україно!» (далі – Виставка-конкурс) у дистанційній 
формі на офіційному сайті Палацу: https://firstpalace.kh.ua.   
 Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців Виставки-конкурсу (додаток 1). 

 

2. Відзначити учасників обласного етапу Виставки-конкурсу, 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. 

https://firstpalace.kh.ua/
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3. Відзначити учасників Виставки-конкурсу подяками Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за високий рівень 

виконання творчих робіт, активну участь у виставці (додаток 2). 

 

4. Інформацію про результати проведення Фестивалю довести 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 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»  

від 11.05.2021 № 67 
 

Список переможців і призерів 
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості 
учнівської молоді «Наш пошук і творчість −  тобі, Україно!»   

 

Номінація «Спортивно-технічне моделювання» 
 

І місце Богдан ГРЕГА 

 

вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради»  (керівник − Гахов О.О.); 

 

ІІ місце Нікіта ГУЗЕНКО  вихованець Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник − Єфімов В.В.); 

 

ІІІ місце Артем СІРИК 

 

вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради» (керівник − Велігура С.І.) 

 

Номінація «Техніка майбутнього» 
 

І місце Анна КОРОБКА   учениця Миколо-Камишуватського ліцею 

Красноградської міської ради  Харківської 

області (керівник − Біленко Л.М.); 

 

 ІІ місце Андрій ЛОБАНОВ вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

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

 

ІІІ місце Максим ГЛЄБОВ вихованець Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області (керівник − Данильченко Н.Ю.); 

 
 

Номінація «Прилади та обладнання» 
 

І місце Марія ВІННИК  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 
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Чугуївського району Харківської області 

(керівник − Затолокіна Т.В.); 

 

ІІ місце Владислав 

ПОЛОВИНКА, 

Матвій ФІЛЬЧАКОВ  

вихованці Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області, 

(керівник − Затолокіна Т.В.); 

 

ІІІ місце Михайло 

ПОНОМАРЬОВ  

вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник − Логінов М.М.); 

 

 

Номінація «Ігри та іграшки з елементами електротехніки» 

 

І місце Михайло 

ПОНОМАРЬОВ 

вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради» (керівник − Логінов М.М.); 

 

ІІ місце Дмитро ВАЛЄЄВ, 

Данило 

САДОВНИЧИЙ  

вихованці Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа №5» 

Харківської обласної ради  (керівник − 

Лупандіна В.М.); 

 

ІІІ місце Анна ДЬЯКОНОВА  вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської 

міської ради Харківської області 

(керівник − Дзех С.Д.); 

 
 

 

Номінація «Архітектура та будівництво» 

 

І місце Аріна ВАРЕНІЧ  учениця Красноградського ліцею №3 

Красноградської міської ради Харківської 

області  (керівник− Літвінова Л.В.; 

 

ІІ місце Євгеній СИТНИК  вихованець Комунального закладу 

«Богодухівський центр дитячої та 

юнацької творчості» Богодухівської 

міської ради Харківської області 

(керівник − Мусійко В.М.); 
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ІІІ місце Анна КРЯЧКО  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок  дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області» 

(керівник − Данильченко Л.Ю.) 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»  

від 11.05.2021 № 67 
 

Список учасників 
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість − тобі, Україно!»  
 

Андрій БЕЗРУКАВИЙ  вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради» (керівник − Гахов О.О.); 

 

Артем КАРПЕНКО,  

Артур МАТЮЩЕНКО  

вихованці Дергачівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської міської ради 

Харківської області (керівник − Машкін Р.С.); 

 

Микита ПОВАЛЯЄВ,  

Назар КОНОВАЛОВ 

вихованці Комунального закладу «Зміївський 

центр дитячої та юнацької творчості» Зміївської 

міської ради Чугуївського району (керівник − 

Затолокіна Т.В.); 

 

Данило ГАПОТІН вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради»  (керівник − Логінов М.М.); 

 

Роман СЕМІТКО  вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради»  (керівник – Логінов М.М.); 

 

Нікіта ЧЕПУР,  

Ярослав КАСЬЯНОВ 

вихованці Комунального закладу «Зміївський 

центр дитячої та юнацької творчості» Зміївської 

міської ради Чугуївського району (керівник – 

Затолокіна Т.В.); 

 

Данило СНОБКОВ вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської міської 

ради»  (керівник – Логінов М.М.); 

 

Олександра ЯРЕЩЕНКО вихованка Красноградського центру позашкільної 

освіти Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Дзех С.Д.); 
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Віктор БОРЩ вихованець Чугуївського будинку дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області (керівник - Іванова О.М.) 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 



 8 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості»  

від 11.05.2021 № 67 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість −  

тобі, Україно!»  

 
 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 
24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти), листа Українського державного 
центру позашкільної освіти від 18.03.2021 р. № 03-16 «Про проведення 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 
молоді «Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!», плану роботи Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (далі – 
Палац) на 2021 рік, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 
17.02.2021 № 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 та 
молоді до технічної творчості, з 12 по 30 квітня 2021 року відбувся обласний 
етап виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш 
пошук і творчість -  тобі, Україно!» (далі – Виставка-конкурс) у дистанційній 
формі на офіційному сайті Палацу: https://firstpalace.kh.ua.   

На Виставку-конкурс було надіслано 64 роботи учнів закладів освіти з  

7 районів, 32 об'єднаних територіальних громад Харківської області, 3 районів 

міста Харкова, 4 закладів освіти обласного підпорядкування, у тому числі 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». За підсумками роботи журі було визначені 15 переможців. 

Виставка-конкурс проводилась за такими номінаціями: спортивно-

технічне моделювання, техніка майбутнього, прилади та обладнання, ігри та 

іграшки з елементами електротехніки, архітектура та будівництво.  

Журі відзначило високий рівень виконання авторських робіт вихованцями 

Комунального закладу «Станція юних техніків №3 Харківської міської ради», 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», Комунального закладу «Центр позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради», Комунального закладу «Богодухівський центр  дитячої та 

юнацької творчості» Богодухівського району Харківської області, Комунального 

https://firstpalace.kh.ua/
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закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості» Зміївської міської 

ради Чугуївського району, Красноградського центру позашкільної освіти 

Красноградської міської ради Харківської області, Красноградського ліцею № 3 

Красноградської міської ради Харківської області, Чугуївського будинку 

дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області, 

Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради.  

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


