
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

23.06.2021 Харків № 88    

 

Про результати проведення 

обласного Свята дитячої творчості 

«Жива вода – Дельта» в 

дистанційній формі 
 

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 популяризації та розвитку 

підводного плавання, підводної фотографії, художньої та технічної творчості, 

пропаганди здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді, у період  

із 25 по 31 травня 2021 року  відбулося обласне Свято дитячої творчості «Жива 

вода – Дельта» в дистанційній формі на офіційному сайті Палацу: 

https://firstpalace.kh.ua та офіційній сторінці в Facebook: 

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

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців обласного Свята дитячої творчості «Жива вода – 

Дельта» (додаток 1). 

 

2. Відзначити учасників обласного Свята дитячої творчості «Жива вода – 

Дельта», 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 учасників обласного Свята дитячої творчості «Жива вода – 

Дельта» подяками Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

https://firstpalace.kh.ua/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
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дитячої та юнацької творчості» за високий рівень виконання творчих робіт, 

активну участь (додаток 2). 

 

4. Довести інформацію про результати проведення обласного Свята дитячої 

творчості «Жива вода – Дельта» до відома керівників закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Харківської області (додаток 3). 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора  

з навчально-методичної роботи     Вікторія ЛУКАШОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.06.2021  № 88 
 

Список переможців  
обласного Свята дитячої творчості «Жива вода – Дельта»  

 

Номінація «Підводна фотографія 

 

Молодша вікова категорія 

І місце Софія ЛУЧКО вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник -             

Кушнір В.А.); 

 

ІІ місце Гліб ВЕЛИЧКО вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник -            

Кушнір В.А.); 

 

ІІІ місце Катерина ГЛЯНЬ учениця Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області (керівник -   

Крутоголова І.М.). 

Старша вікова категорія 

І місце Валерія ТОНКА вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник -              

Кушнір В.А.); 

 

ІІ місце Вікторія 

ВИНОГРАДСЬКА 

вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (керівник -             

Кушнір В.А.); 

 

ІІІ місце Дмитро КИСЛИЦЯ учень Бердянського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник - Столяренко Т.В.). 
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Номінація «Надводна фотографія» 

Молодша вікова категорія 

 

І місце Катерина 

КОСЬКОВА 

вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради» (керівник - Гнатенко Я.М.); 

 

 І місце Анна ГОЙДЕНКО вихованка Зачепилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області (керівник - Сапко Н.О.); 

 

ІІ 

місце 

Артем МАР’ЄНКО 

 

 

 

 

 

вихованець Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської 

селищної ради (керівник -           

Коротенко Л. Е.); 

 

ІІ 

місце         

Матвiй IВАНОВ вихованець Комунального закладу 

«Дергачівський ліцей №2» Дергачівської 

міської ради Харківської області (керівник 

- Кологойда С. П.); 

 

ІІІ 

місце  

Кароліна 

ПРИСІЧЕНКО  

учениця Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник - Перерва З.В.); 

 

ІІІ 

місце  

Тетяна 

КОВАЛЬОВА  

вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської 

ради (керівник - Невенкіна Г.С.); 

 

ІІІ 

місце 

Євгенія  

ТКАЧЕНКО  

учениця Комунального закладу 

«Губарівська гімназія» Богодухівської 

міської ради Богодухівського району 

Харківської області (керівник – 

Дроздова О). 

Старша вікова категорія 

 

І місце Михайло 

НАЗАРОВ 

учень Комунального закладу 

«Пісочинський ліцей Пісочинської 

селищної ради» (керівник -  

Назарова Г.Я.);  
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І місце Наталія ШОПІНА вихованка Комунального закладу 

«Дворічанський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Дворічанської 

селищної ради Куп'янського району 

Харківської області  (керівник -  

Строева А. В.); 

 

ІІ 

місце 

Вікторія 

ГОЛОЩАПОВА  

вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 Харківської 

міської ради» (керівник -  

Абдулкадирова Т. В.); 

 

ІІ 

місце 

Максим КОБА  вихованець Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області  (керівник -  

Коба Т. Ю.); 

ІІІ 

місце 

Андрій 

КИСЛИНСЬКИЙ 

вихованець Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради» (керівник - 

Кислинська Т. В.). 

 

Номінація «Конкурс малюнків» 

Молодша вікова категорія 

І 

місце 

Марія ГРЕСЬ учениця Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області (керівник  - 

Сурорукова В. М.);  

 

ІІ 

місце 

Юлія БОЙКО вихованка Комунального закладу «Центр  

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник - 

Свіріна О.Є.); 

 

ІІ 

місце 

Кароліна 

КРИВОРУЧКО 

вихованка Комунального закладу «Центр  

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник -  

Дмитренко Н.С.); 

 

ІІІ 

місце 

Даніїл ХАРЧЕНКО вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради» (керівник - Дредягіна І.Д.). 

 



 6 

Старша вікова категорія 

 

І місце Діана 

БОГДАШКІНА 

вихованка Сахновщинського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області (керівник -           

Міняйло А.П.); 

 

ІІ 

місце 
Даря ЛЕВЧЕНКО вихованка Комунального закладу «Центр  

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник -  

Свіріна О.Є.); 

ІІІ 

місце 

Марія  

НОВІКОВА, 

Валерія ТУРЧИК  

учениця Комунальний заклад 

«Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат «Дивосвіт»» Харківської 

обласної ради (керівник - Дмитренко 

Н.С.). 
 

Номінація «Конкурс робіт декоративно-прикладного мистецтва» 

Молодша вікова категорія 

 

І 

місце 

Марія  

СТАВРУНОВА 

вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацкої творчості 

Шевченківскої селищної ради (керівник - 

Ставрунова А. В.); 
 

І 

місце 

Вероніка 

МІРОШНІЧЕНКО  

вихованка  Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник - Зимоніна О. М.); 
 

ІІ 

місце 

Віктор  БОРЩ  вихованець Чугуївський будинок дитячої 

та   юнацької творчості   Чугуївської  

міської ради Харківської області      

(керівник - Іванова О. М.); 
 

ІІ 

місце 

Максим 

ФІАЛКОВСЬКИЙ  

вихованець  Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник - Зимоніна О. М.); 
 

ІІІ 

місце 

Віра БОГАЧ  учениця Люботинської гімназії №5 

Люботинської міської ради Харківської 

області (керівник - Пигуль К.І.); 
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ІІІ 

місце 

Анна ТКАЧ  учениця Сомівська філія 

Зачепилівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Зачепилівської селищної 

ради Зачепилівського району Харківської 

області (керівник - Закапко Ю. В.). 
 

Старша вікова категорія 

І місце Анастасія 

ФІРСОВА 

вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок  дитячої та 

юнацької творчості Золочівської районної 

державної адміністрації Харківської 

області» (керівник - Кривчач В.В.); 
 

І місце Катерина 

СИСОЄВА  

вихованка Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради (керівник 

- Сисоєва Н. І.); 

ІІ 

місце 

Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради  Харківської 

області (керівник - Рибалко Н.І.); 

ІІ 

місце  

Софія  

ЧЕРКАШЕНА   

вихованка Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа №5» 

Харківської обласної ради (керівник - 

Нікітюк Г.В.); 

ІІІ 

місце 

Ілля  АДАМЧУК  вихованець Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості №2 

Харківської міської ради» (керівник - 

Подрєзова О. С.); 

ІІІ 

місце 

Ілля СТАВРУНОВ вихованець Шевченківського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради (керівник 

- Ставрунова А.В.) 

 

Номінація «Конкурс проектів» 

Молодша вікова категорія 

І 

місце 

Оскар 

ГОЛОВІНОВ, 

Валерія 

ВОЛКОДАВ 

вихованці Балаклійської станції юних 

натуралістів Балаклійської міської ради 

Харківської області (керівник  

Волкодав О.О.); 

ІІ 

місце 

КОЛЕКТИВНА 

РОБОТА  

учнів 4-го класу 

учні Новомажарівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області 

(керівник - Бацман В.В.);  



 8 

ІІІ 

місце 

Переможців не визначено 
 

 

Старша вікова категорія 

І місце Мирослава 

ПОПОВИЧ 

учениця Красноградського ліцею № 3 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник -  

Волошко Л.В.); 
 

ІІ 

місце 

Діана ХОМЕНКО вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області» 

(керівник -  Лєбєдєва В.В.); 
 

ІІІ 

місце 

Переможців не визначено 

 

Номінація «Анімаційний фільм» 

Молодша вікова категорія 

І 

місце 

Поліна ПРОНІНА вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Пригода 

на морі» (керівник -   Болдурат В.В.); 
 

ІІ 

місце 

Остап 

КОНОВАЛОВ  

вихованець Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» за роботу «Риба-

фугу» (керівник - Болдурат В.В.); 

 

ІІІ 

місце 

Аглая ДЖЕЖЕРЯ вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Підводна 

братва» (керівник - Болдурат В.В.); 
 

Старша вікова категорія 
 

І місце Переможців не визначено 

ІІ місце Переможців не визначено 

ІІІ місце Переможців не визначено 

Заступник директора  

з навчально-методичної роботи     Вікторія ЛУКАШОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  23.06.2021  № 88 
 

Список учасників 
обласного Свята дитячої творчості «Жива вода – Дельта», відзначених 

подяками Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості»  

Гордій КОЗЄЄВ учень Комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 13» Харківської обласної 

ради (керівник - Чепенко О.В.); 
 

Матвій ІВАНОВ учень Комунального закладу «Дергачівський 

ліцей №2» Дергачівської міської ради 

Харківської області (керівник - Кологойда С.П.); 
 

Альона СОЛОДОВНІК учениця Комунального закладу «Русько-

Лозівський ліцей» Дергачівської міської ради 

Харківської області (керівник - Гавриш О.І.); 
 

Валерія ПРИСТУПА вихованка Сахновщинської станції юних 

натуралістів Сахновщинської районної ради 

Харківської області (керівник -  

Мастерських Н.Л.); 
 

Владислав 

ТОНІКОВСЬКИЙ 

учень Красноградського ліцею №3 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник - Некрасова Л.М.); 
 

Стефанія СИДОРЕНКО вихованка Чугуївський будинок дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області (керівник -  

Пономарьова Л.О.); 
 

Олександр ШКУРКО вихованець Шевченківського будинку дитячої та 

юнацької творчості Шевченківської селищної 

ради (керівник -  Шкурко Н.М.); 
 

Євгенія ТКАЧЕНКО учениця Комунального закладу «Губарівська 

гімназія» Богодухівської міської ради 

Богодухівського району Харківської області 

(керівник - Дроздова О.М.); 

 

Максим КОРНІЄНКО учень Комунального закладу «Полково-

Микитівський ліцей» Богодухівської міської 

ради Богодухівського району Харківської 

області (керівник - Мусійко В.М.); 
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Олена ЛЯШЕНКО учениця Комунального закладу «Сазоно-

Баланівська гімназія» Богодухівської міської 

ради Богодухівського району Харківської 

області (керівник -Найпак Т.В.); 

 

Сергій КОЗИР вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості №2 Харківської 

міської ради» (керівник - Подрєзова О.С.); 

 

Ярослав МОГИЛА вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 1 Харківської міської ради» 

(керівник - Щербань В.І.); 

 

Аліна ПОЛУПАН вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської ради  Харківського району  Харківської 

області (керівник -  Удовиченко Н.Л.) 

 

Єгор БОГАЧ учень Люботинської гімназії №5 Люботинської 

міської ради Харківської області (керівник - 

Пигуль К.І.). 

 

Валерія ПОТИКАН вихованка Комунального закладу 

"Богодухівський центр дитячої та юнацької 

творчості" Богодухівської міської ради 

Харківської області (керівник - Синєпол Л.В.); 

 

Анна МИРОШНІЧЕНКО 

 

вихованка Комунального закладу "Центр 

позашкільної освіти "Мрія" Харківської міської 

ради" (керівник - Нікітенко Н.В.); 

 

Валерія  МОЧАЛОВА  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської ради 

(керівник - Сисенко Т.В. ); 

 

Тетяна ФІЛІМОНОВА  вихованка Комунального закладу 

«Дворічанський центр дитячої та юнацької 

творчості» Дворічанської селищної ради 

Куп'янського району Харківської області 

(керівник - Філімонова О.В.);  

Іван  КОВАЛЬ  вихованець Комунального закладу «Павлівська 

гімназія» Богодухівської міської ради 

Богодухівського району Харківської області  

(керівник – Лисицька Г.); 
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Діана  ПЕРЦЕВА  учениця комунального закладу "Харківська 

санаторна школа № 13" Харківської обласної 

ради (керівник - Погорелий О.О.); 

 

Максим  КОБА  вихованець Комунального закладу 

«Сахновщинський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Сахновщинської селищної ради 

Красноградського району Харківської області 

(керівник - Коба Т.Ю.); 

 

Злата МАТВЄЄНКО вихованка Комунального закладу "Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської 

міської ради" (керівник - Дмитренко Н.С. ); 

 

Владислав  НАЙДЕНКО  вихованець Дергачівського будинку дитячої та 

юнацької творчості дергачівської міської ради 

харківської області (керівник - Рудіка Е.Е.); 

 

Олеся  СИТНИК  вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської ради 

(керівник - Чернявська В. В.); 

Ерина  РУБАН  

 

 

 

 

 

 

 

Софія КУРОЧКА 

вихованка Комунального закладу 

«Сахновщинський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Сахновщинської селищної ради 

Красноградського району Харківської області 

(керівник - Зайцева Т.П..); 
 

вихованка Красноградського ліцею № 1  

ім. О.І. Копиленка Красноградської міської ради 

Харківської області (керівник - Славчева О.С.); 

 

Андрій СКРЯГА 

 

учень Підлиманської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів – філії Окружного опорного закладу 

«Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1          

ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника 

Борівської селищної ради» (керівник -  

Малєва Л.М.); 

 
 

Заступник директора  

з навчально-методичної роботи     Вікторія ЛУКАШОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.06.2021 № 88 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення обласного Свята  

дитячої творчості «Жива вода – Дельта»  

 

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 популяризації та розвитку 

підводного плавання, підводної фотографії, художньої та технічної творчості, 

пропаганди здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді, у період  

із 25 по 31 травня 2021 року  відбулося обласне Свято дитячої творчості «Жива 

вода – Дельта» в дистанційній формі на офіційному сайті Палацу за 

електронною адресою: https://firstpalace.kh.ua та офіційній сторінці Палацу в 

Facebook за електронною адресою: 

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

У Святі взяли участь 762 учня закладів освіти з 7 районів, 36 об'єднаних 

територіальних громад Харківської області, 7 районів міста Харкова, 3 закладів 

освіти обласного підпорядкування.  

За підсумками роботи журі Свята були визначені 34 переможця у 

наступних номінаціях: «Підводна фотографія», «Фотографії на тему «Жива 

Вода»», «Малюнки на тему «Жива Вода»», «Роботи декоративно-прикладного 

мистецтва за темою «Жива вода»», «Екологічні проєкти за темою «Жива 

вода»», «Анімаційний фільм за темою «Жива вода»».  

 Журі відзначило високий рівень виконання авторських робіт 

вихованцями: Комунального закладу «Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області»; 

Комунального закладу «Валківський будинок дитячої та юнацької творчості 

Валківської міської ради Харківської області»; Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»; 

Красноградського ліцею №3 Красноградської міської ради Харківської області; 

Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області; Василенківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Шевченківської селищної ради; Балаклійської станції юних 

натуралістів Балаклійської міської ради Харківської області; Комунального 

закладу «Золочівський будинок  дитячої та юнацької творчості Золочівської 

районної державної адміністрації Харківської області»; Коломацького ліцею 

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


 13 

імені Героя Радянського Союзу  І.Є. Єгорова Коломацької селищної ради  

Харківської області; Шевченківського будинку дитячої та юнацької творчості 

Шевченківської селищної ради; Комунального закладу «Первомайський 

будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської 

області»; Люботинської гімназії №5 Люботинської міської ради Харківської 

області; Сахновщинського будинку дитячої та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради Харківської області; Комунального закладу 

«Центр  дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської міської ради»; 

Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної 

ради Зачепилівського району Харківської області; Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської ради»; Комунального 

закладу «Великобурлуцький ліцей Великобурлуцької селищної ради»; 

Комунального закладу «Харківська санаторна школа №13» Харківської 

обласної ради; Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської 

міської ради Харківської області; Ізюмського центру дитячої та юнацької 

творчості Ізюмської міської ради Харківської області; Комунального закладу 

«Пісочинський ліцей Пісочинської селищної ради Харківського району 

Харківської області»; Бердянського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Зачепилівської селищної ради Харківської області, Дергачівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської міської ради Харківської 

області, Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області, Сомівська філія Зачепилівської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Зачепилівської   селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської області, Комунального закладу 

«Губарівська гімназія» Богодухівської міської ради Богодухівського району 

Харківської області. 

 

 

Заступник директора  

з навчально-методичної роботи     Вікторія ЛУКАШОВА 

 

 


