
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

19.10.2021 Харків № 133    

 

Про результати проведення 

обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452  

від 24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямками позашкільної освіти)», листа Українського державного 

центру позашкільної освіти  від 14.09.2021 року № 09-18 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото аматорів «Моя Україно!», плану 

роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (далі – Палац), з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021р. № 954 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 

№ 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», з метою стимулювання творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку, задоволення потреб дітей та юнацтва у 

творчій самореалізації, організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва, 

підвищення ролі фотоаматорів у художньо-естетичному вихованні 

підростаючого покоління, популяризації та розвитку дитячого мистецтва серед 

дітей та учнівської молоді на Харківщині, з 07 по 13 жовтня 2021 року відбувся 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото-аматорів «Моя 

Україно!» (далі –Конкурс) на базі Палацу у дистанційній формі.   

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців Конкурсу (додаток 1). 

 

2. Відзначити учасників Конкурсу, які в номінаціях посіли перші, другі та треті 

місця, дипломами Палацу  відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів. 

 

3. ВІДЗНАЧИТИ учасників Конкурсу  подяками Палацу за високий рівень 

виконання творчих робіт, активну участь у Конкурсі (додаток 2). 
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4. Довести до відома начальників місцевих органів управління у сфері освіти 

Харківської області інформацію про результати проведення Конкурсу  

(додаток 3). 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор  оригінал підписано              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 19.10.2021 № 133 
 

Список 
переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних 
фотоаматорів «Моя Україно!»  

 

Номінація «Портрет» 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Ангеліна 

БІЛОУС 

 

- вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості  Краснокутської районної ради 

Харківської області, за роботу «Ти чарівна пані 

осінь» (керівник - Даудова Н.О.); 

 

ІІ місце Анастасія 

СКЛЯР  

- вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської районної ради 

Харківської області, за роботу «Не сумуй за літом» 

(керівник - Даудова Н.О.); 

 

ІІІ місце Олександр 

ЯРЕЩЕНКО 

 

- вихованець Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської міської ради 

Харківської області, за роботу «Моя сонячна 

Україна» (керівник -  Ігнатова О.І). 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Михайло 

СЕМЯНА   

- вихованець Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської міської ради 

Харківської області, за роботу «Український 

колорит» (керівник - Маслова Т.В.); 

 

ІІ 

місце 

 переможців не визначено; 

ІІІ місце  переможців не визначено. 
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Номінація «Пейзаж» 

 

вікова категорія 10-14 років 

І місце Олексій 

ІЩЕНКО  

- вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради», за 

роботу «Умиротворення» (керівник -  

Плугатарьова Н.В.); 

 

ІІ місце Аліна 

НЕЩЕРЕТНА  

- вихованка Комунального закладу «Лозівський 

Палац дитячої та юнацької творчості» 

Лозівської міської ради Харківської області, за 

роботу «Чисті води» (керівник -   

Тищенко О.М.); 
 

ІІІ місце Анастасія 

ГАБОР  

- вихованка Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «Рожеве 

озеро 2» (керівник - Руденко Д.М.). 

 

вікова категорія 15-18 років 

І 

місце 

Карина 

ГЕРАСИМЕНКО 

- учениця Чернещинського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній заклад 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області, за роботу «Зимовий ліс повен чудес» 

(керівник - Полчанінова Н.М.); 
 

ІІ 

місце 

Кіра МАКАГОН  - учениця Комунального закладу 

«Катеринівський ліцей» Великобурлуцької 

селищної ради Харківської області, за роботу 

«Чарівне озерце» (керівник - Луценко Я.О.);  
 

ІІІ 

місце 

Поліна 

БАКАЙ  

- учениця Комунального закладу 

«Верхньосамарський ліцей» Близнюківської 

селищної ради Лозівського району Харківської 

області, за роботу «Мій рідний край» (керівник 

- Мороз М.В.) 

 

Номінація «Натюрморт» 

вікова категорія 10-14 років 

І місце Віталіна 

ВІХТІНСЬКА  

- учениця Комунального закладу «Липецький 

ліцей імені П.В. Щепкіна» Липецької селищної 

ради Харківського району Харківської області, 

за роботу «Осінні мрії» (керівник -  Віхтінська 

Л.М.); 
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ІІ місце Марія 

ШАПОВАЛ  

- вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Валківської міської ради Харківської 

області, за роботу «Українські дари осені» 

(керівник -  Білецька В.А.); 
 

ІІІ місце Кароліна 

ПРИСІЧЕНКО  

- учениця Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної 

ради Харківської області,  за роботу «Для 

смачної страви» (керівник -  

Перерва З.В.). 

вікова категорія 15-18 років 
 

І місце Глєб ЖУЧЕНКО  - вихованець Красноградського центру дитячої 

та юнацької творчості Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «Осінній 

натюрморт» (керівник - Жученко Г.Я.); 

 

ІІ місце Кіріл 

ШЕСТАКОВ  

- вихованець Красноградського центру дитячої 

та юнацької творчості» Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «Бажаю 

здоров’я» (керівник - Жученко Г.Я.); 

 

ІІІ місце  переможців не визначено. 

Номінація «Побутова або жанрова фотографія» 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Дар’я БУСИГІНА  - вихованка Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості» Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу 

«Промінчики осіннього сонця» (керівник - 

Маслова Т.В.); 

 

ІІ місце Марія 

ШАПОВАЛ  

- вихованка Комунального закладу 

«Валківський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Валківської міської ради Харківської 

області, за роботу «Неочікувана зупинка» 

(керівник - Білецька В.А.); 

 

ІІІ місце Сергій ЧУПРИНА  - вихованець Комунального закладу 

«Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості» Печенізької селищної ради 

Харківської області, за роботу «Політ» 

(керівник –    Корнейко М.В.). 
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вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Руслана 

БОНДАРЕНКО  

- вихованка Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості» Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «Гарячі 

новини України» (керівник -  Маслова Т.В.);  

 

ІІ місце Руслана 

БОНДАРЕНКО  

- вихованка Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «З книгою в 

майбутнє України» (керівник - Маслова Т.В.); 

 

ІІІ місце  переможців не визначено. 

 

Номінація «Архітектура» 

вікова категорія 10-14 років 

І місце Анна РЕБРОВА  - вихованка Комунального закладу 

«Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості» Печенізької селищної ради 

Харківської області, за роботу «Місячна нічка» 

(керівник –   Корнейко М.В.); 

ІІ місце Михайло 

ФЕДОРЕЦЬ  

- вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», за роботу «Місто Лева» (керівник - 

Федорець О.С.); 

 

ІІІ 

місце 

Яніна ХАНІМАН  - вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», за роботу «Маяк» (керівник – 

Кислинська Т.В.); 

 

ІІІ 

місце 

Олександра 

МІРОШНИЧЕНК

О  

- вихованка Комунального закладу 

«Дворічанський центр дитячої та юнацької 

творчості» Дворічанської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області, за 

роботу «Святі гори» (керівник - Домнін В.М.). 

 
 

вікова категорія 15-18 років 

І місце Катерина 

СТОРОЖКО  

- учениця Різуненківського ліцею Коломацької 

селищної ради Коломацького району  

Харківської області, за роботу «Харків» 

(керівник - Корнієнко О.О.);  
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ІІ місце Віталій КУЛИК  - учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І.Є. Єгорова Коломацької 

селищної ради Харківської області, за роботу 

«Вежа» (керівник - Бобонець І.М.); 

 

ІІІ 

місце 

 переможців не визначено. 

Номінація «Репортажне фото» 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Андрій 

КИСЛИНСЬКИЙ  

- вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», за роботу «Політ» (керівник –                   

Кислинська Т.В.); 

 

ІІ місце Ксенія ЧУМАК  - вихованка Красноградського центру дитячої 

та юнацької творчості Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «Нова 

українська школа» (керівник - Маслова Т.В.);  

ІІІ 

місце 

Євген 

СПАСЬКИЙ  

- вихованець Комунального закладу 

«Дворічанський центр дитячої та юнацької 

творчості» Дворічанської селищної ради 

Купянського району Харківської області, за 

роботу «Фазанів випускаємо на волю» 

(керівник - Шахов О.Г.). 
 

 

Номінація «Макрофотографія» 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Мілана 

ШЕВЧЕНКО  

- вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «В обіймах 

променів сонця» (керівник -  

Кунгурцева Ж.Ф.); 
 

ІІ місце Кароліна 

МАРТИНЮК  

- учениця Комунального закладу 

«Великопроходівський ліцей» Дергачівської 

міської ради Харківської області, за роботу 

«Блакитний метелик» (керівник -  

Надолішна Ю.Ю.); 
 

ІІІ 

місце 

Анна КОРОБКА  - вихованка Красноградського центру дитячої 

та юнацької творчості Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «Серед 

трав’яних джунглів» (керівник - Біленко Л.М.). 
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вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Данило БАРКАР  - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3» Харківської міської ради, 

за роботу «Весняні дзвіночки» (керівник -            

Плугатарьова Н.В.); 

 

ІІ місце Анна СОЛОВЕЙ  - вихованка Комунального закладу 

«Дворічанський центр дитячої та юнацької 

творчості» Дворічанської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області, за 

роботу «Пошук щасливої квітки» (керівник -             

Домнін В.М.); 

 

ІІІ 

місце 

Дарина 

ВЛАСЕНКО  

- вихованка Краснокутського центру дитячої 

та юнацької творчості Краснокутської міської 

ради Харківської області, за роботу 

«Павуковий мегаполіс» (керівник -  

Власенко Н.В.). 

 

Номінація «Флора и фауна» 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Данило 

МАМЕДОВ  

- учень Комунального закладу 

«Великопроходівський ліцей» Дергачівської 

міської ради Харківської області, за роботу 

«Муха мрійниця» (керівник - Надолішна 

Ю.Ю.); 

 

ІІ місце Матвій ІВАНОВ  - вихованець Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «Мій 

вірний кінь» (керівник - Іванова А.Д.); 

 

ІІІ 

місце 

Артем 

МАТВІЄНКО  

- вихованець Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу 

«Маленький світ в моїх руках» (керівник - 

Маслова Т.В.); 

 

ІІІ 

місце 

Олеся 

АЛЕКСАНДРОВА  

- вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради», за роботу «На відпочинку» 

(керівник - Александрова І.В.). 
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вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Ілля ХМІЛЬ  - учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І.Є. Єгорова Коломацької 

селищної ради Харківської області, за роботу 

«Котик» (керівник - Бобонець І.М.); 

 

ІІ місце Світлана РІПКА  - вихованка Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «Аби не 

вжалив» (керівник - Маслова Т.В.); 

 

ІІІ 

місце 

Анастасія 

ВАСИЛЕНКО  

- учениця Комунального закладу 

«Червонівський ліцей» Біляївської селищної 

ради Лозівського району Харківської області, 

за роботу «Лісове зайченя» (керівник - 

Неєсалова Г.М.); 

 

ІІІ 

місце 

Людмила 

ГОЛЯСІНА  

- учениця Різуненківського ліцею Коломацької 

селищної ради Коломацького району  

Харківської області, за роботу «Рекс» 

(керівник - Корнієнко О.О.). 

 

 

 

Директор  оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2  

до наказу директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  

від 19.10.2021 № 133 

 
Список учасників 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото-аматорів «Моя 
Україно!», відзначених подяками Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 
 

 

Юлія ВАЩЕНКО  - вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської міської ради 

Харківської області, за роботу «Сільська юність» 

(керівник - Кулик Т.О.); 

 

Тетяна 

ФІЛІМОНОВА  

- вихованка Комунального закладу «Дворічанський 

центр дитячої та юнацької творчості» Дворічанської 

селищної ради Купянського району Харківської 

області,  за роботу «Зі святом» (керівник - Філімонова 

О.В.); 

 

Марія СКІЧКО - вихованка Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської міської ради 

Харківської області, за роботу «Подарунок лелеки» 

(керівник - Гончарова О.М.); 

 

Віталій 

ПЕТРОВСЬКИЙ 

- вихованець Комунального закладу «Дворічанський 

центр дитячої та юнацької творчості» Дворічанської 

селищної ради Куп’янського району Харківської 

області, за роботу «Купальські пісні»  

(керівник -  Бабай Л.В.); 

 

Діана КУЗЬМЕНКО  - учениця Різуненківського ліцею Коломацької 

селищної ради Коломацького району Харківської 

області, за роботу «Посміхнись» (керівник-  

Корнієнко О.О.); 

 

Діана БОНДАР - вихованка Комунального закладу «Валківський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Валківської 

міської ради Харківської області, за роботу «Зимовий 

вечір» (керівник - Білецька В.А.); 
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Олександра 

КАЛІТУХА 

- вихованка Комунального закладу «Ізюмський центр 

дитячої та юнацької творчості» Ізюмської міської 

ради Харківської області, за роботу «Середньовічна 

Аккерманська фортеця» (керівник - Цвєткова Н.С.); 

 

Лілія ЧЕПЕЛЕНКО - учениця Комунального закладу «Липецький ліцей 

імені П.В. Щепкіна» Липецької селищної ради 

Харківського району Харківської області, за роботу 

«Улюбленець» (керівник -  Віхтінська Л.М.); 

 

Іван КИРИЧЕНКО - учень Різуненківського ліцею Коломацької селищної 

ради Коломацького району Харківської області, за 

роботу «Квиткова прикраса» (керівник-  

Корнієнко О.О.); 

 

Олеся 

АЛЕКСАНДРОВА 

- вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської ради», 

за роботу «Чарівна квітка» (керівник -  

Александрова І.В.). 

 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

до наказу директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  

від 19.10.2021 № 133 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!» (у дистанційній формі) 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 

від 24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямками позашкільної освіти)», листа Українського державного 

центру позашкільної освіти  від 14.09.2021 року № 09-18 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото аматорів «Моя Україно!», плану 

роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (далі – Палац), з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р.  

№ 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», з метою стимулювання творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку, задоволення потреб дітей та юнацтва у 

творчій самореалізації, організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва, 

підвищення ролі фотоаматорів у художньо-естетичному вихованні 

підростаючого покоління, популяризації та розвитку дитячого мистецтва серед 

дітей та учнівської молоді на Харківщині, з 07 по 13 жовтня 2021 року відбувся 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото-аматорів «Моя 

Україно!» (далі –Конкурс) на базі Палацу у дистанційній формі.   

В Конкурсі взяли участь 254 роботи вихованців закладів позашкільної 

освіти, учнів закладів загальної середньої освіти з 5 районів, 16 об’єднаних 

територіальних громад Харківської області, 3 закладів позашкільної освіти  

м. Харкова, 3 закладів освіти обласного підпорядкування . 

Для участі в Конкурсі  приймалися  роботи за окремими напрямками 

творчості, а саме: портрет (репортажний та студійний), пейзаж, натюрморт, 

побутові або жанрові фотографії, фото з застосуванням програми Аdobe 

Photoshop, архітектура, репортажне фото, макрофотографія, флора і фауна, 

експериментальне фото, безбар'єрність (Безпечна країна). 

За результатами конкурсу журі не визначилось із переможцями у 

номінаціях: фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop, 

експериментальне фото, безбар'єрність у зв’язку із недостатньою кількістю 

учасників. Журі відзначило високий рівень виконання авторських робіт 

вихованцями Комунального закладу «Станція юних техніків № 3» Харківської 

міської ради, Комунального закладу «Центр позашкільної освіти «Мрія» 
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Харківської міської ради», Красноградського центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської міської ради Харківської області, Красноградського 

центру позашкільної освіти Красноградської міської ради Харківської області, 

Комунального закладу «Червонівський ліцей» Біляївської селищної ради 

Лозівського району Харківської області, Комунального закладу «Ізюмський 

центр дитячої та юнацької творчості» Ізюмської міської ради Харківської 

області, Комунального закладу «Великопроходівський ліцей» Дергачівської 

міської ради Харківської області, Краснокутського центру дитячої та юнацької 

творчості Краснокутської міської ради Харківської області, Комунального 

закладу «Печенізький центр дитячої та юнацької творчості» Печенізької 

селищної ради Харківської області, Комунального закладу «Дворічанський 

центр дитячої та юнацької творчості» Дворічанської селищної ради 

Купянського району Харківської області, Комунального закладу «Валківський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Валківської міської ради Харківської 

області, Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради Харківської області, Різуненківського ліцею 

Коломацької селищної ради Коломацького району Харківської області, 

Комунального закладу «Липецький ліцей імені П.В. Щепкіна» Липецької 

селищної ради Харківського району Харківської області. 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


