КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
НАКАЗ
29.12.2021

Харків

№ 181

Про підсумки проведення обласного
заочного (відбіркового) етапу
Всеукраїнського конкурсу робіт
юних фотоаматорів
«Моя країна – Україна!»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів із дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від
24.11.2020 № 1452, ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 15 листопада
2021 року № 240 «Про проведення Всеукраїнського заочного конкурсу робіт
юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!», у період із 01 грудня по 23 грудня
2021 року проведено обласний заочний (відбірковий) етап Всеукраїнського
конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» присвячений 30-й
річниці Незалежності України (далі – Конкурс).
Конкурс проводився з метою формування в учнівської молоді активної
життєвої позиції та готовності брати участь у суспільному і культурному житті
країни; розвитку пізнавальних процесів у дітей, зокрема: уяви, сприйняття,
уваги, мислення; формування екологічної культури.
Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,
НАКАЗУЮ:
1. Визначити переможців і призерів Конкурсу (додаток 1).
2. Відзначити учасників Конкурсу, які посіли перші, другі і треті місця,
грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості».
3. Визначити активних учасників Конкурсу, які показали значні результати
з фотоаматорства (додаток 2).
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4. Відзначити активних учасників Конкурсу грамотою Комунального
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», які
показали значні результати з фотоаматорства.
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 оригінал підписано

З наказом ознайомлені: Курукіна Т.І.

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 1
до наказу директора
Комунального закладу
«Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості»
від 29.12.2021 № 181
Список переможців і призерів
обласного заочного (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу
робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!»
Номінація «Пейзаж»
І місце

- МОЧАЛОВА
Анастасія

- учениця
комунального
закладу
«Пересічанський ліцей» Солоницівської
селищної ради Харківського району
Харківської області за роботу «На Воркслі»

ІІ місце

- ШЕВЧЕНКО Юлія

- вихованка Комунального закладу
«Зачепилівський будинок дитячої та
юнацької творчості» Зачепилівської
селищної ради Зачепилівського району
Харківської області за роботу «Карпати.
Тустань»

ІІ місце

- КАЛАШНИК
Марина

ІІІ місце

- СОЛОМКА Аліна

- вихованка гуртка «Жар-птиця»
Дергачівського будинку дитячої та
юнацької творчості Дергачівської міської
ради Харківської області за роботу
«Світанкове мереживо» (керівник –
ГУЖВА А.О.)
- вихованка
ІЗЮМСЬКОГО
ЦЕНТРУ
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за роботу
«Схили на Дністровському лимані»

ІІІ місце

- ВАСИЛЬЄВА Ольга - учениця 6 класу, вихованка гуртка «Творча
майстерня»
Введенського
ліцею
Новопокровської
селищної
ради
Чугуївського району Харківської області
за роботу «Сходи, зігріті осінніми
барвами» (керівник – СТЕПАШКІНА В.В.)
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ІІІ місце

- КОРЕЦЬКИЙ
Віталій

ІІІ місце

- СПІЧАК Анастасія

- учень Зіньківщинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської
селищної ради Харківської області за
роботу «Вечоріло»
- учениця Будянського ліцею Південної
міської
ради
Харківської
області
Харківського району за роботу «Світанок
на морі»

Номінація «Натюрморт»
І місце

- СКІЧКО Марія

- вихованка
гуртка
«Паперопластика»
Красноградського центру дитячої та
юнацької
творчості
Красноградської
міської ради Харківської області за роботу
«Чаювання» (керівник – ГОНЧАРОВА
О.М.)

ІІ місце

- ПЕТРОВА Альона

- вихованка КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ПЕЧЕНІЗЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ» за роботу «Духмяна
ягода»

ІІІ місце

- ІБРЯМОВА Надія

- вихованка гуртка «Дитяче телебачення»
Красноградського центру дитячої та
юнацької
творчості
Красноградської
міської ради Харківської області за роботу
«Осінній
натюрморт»
(керівник
–
ЖУЧЕНКО Г.Я.)

І місце

ІІ місце

Номінація «Жанрове фото»
- ПОЛТЄВА Дарина
- учениця 5 класу Комунального закладу
«Введенський ліцей Новопокровської
селищної ради Чугуївського району
Харківської області» за роботу «Міська
ідилія» (керівник – ГУЛЯКІНА Д.С.)
- ШАТАЛОВА

Віолетта

- вихованка комунального закладу «Центр

дитячої та юнацької творчості № 4
Харківської міської ради» за роботу «Січ»
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-

ІІ місце

І
БОНДАРЕНКО
Руслан
І
МЕЛЬНИК Софія

-

І
СОБЕНКО Анна

- вихованка
С
гуртка «Цифрова фотографія»

І
РУДЕНКО Софія

- вихованка
Р
Комунального закладу «Центр

ІІІ місце

-

ІІІ місце

І

-

І місце

ІІ місце

Красноградського центру дитячої та
юнацької
творчості
Красноградської
міської ради Харківської області за роботу
«Магія книг» (керівник – МАСЛОВА Т.В.)
- учениця
М
9 класу Комунального закладу
«Харківська санаторна школа № 9»
Харківської обласної ради за роботу
«Романтичний настрій» (керівники –
КУЧЕРЯВА І.В., СЕМЕНЕЦЬ А.П.,
ЧЕРНОВА Ю.Г.)

-

ІІ місце

ІІІ місце

- вихованець
Б
гуртка «Цифрова фотографія»

ДРОЗДОВА
Анастасія

комунальної
установи
«Вовчанський
будинок дитячої та юнацької творчості»
Вовчанської міської ради Чугуївського
району Харківської області за роботу
«Standing» (керівник – СТАТКО В.А.)
позашкільної освіти «Джерело»
Височанської селищної ради Харківського
району Харківської області» за роботу
«Мій рідний край – моя душа»
- учениця
Д
Комунального
закладу
«Кислівський
ліцей
Петропавлівської
сільської ради» Харківської області за
роботу «Чим пахне хліб»

Номінація «Пам’ятки архітектури»
- СЕМЕНЕЦЬ Ірина
- учениця Комунального закладу
«Дергачівський ліцей № 2» Дергачівської
міської ради Харківської області за роботу
«Всіхсвятський скит Святогірської лаври»
- МЕЛЬНИЧУК
Аліна

- вихованка
гуртка
«Фотонатуралісти»
комунальної
установи
«Вовчанський
будинок дитячої та юнацької творчості»
Вовчанської міської ради Чугуївського
району Харківської області за роботу
«Замок» (керівник – СТАТКО В.А.)
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ІІ місце

- ОХРИМЕНКО
Альона

ІІІ місце

- ЯРОШЕНКО
Владислав

ІІІ місце

- МОЧАЛОВА
Анастасія

ІІІ місце

- ПЧЄЛОВ
Владислав

І місце

- БАЖАН Ярослава

- учениця комунального закладу
«Пересічанський ліцей» Солоницівської
селищної ради Харківського району
Харківської області за роботу
«Білгороддністровська фортеця»

- вихованець КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ВАЛКІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за роботу
«Святогірськ – перлина України»
Номінація «Живий світ (фото тварин та рослин)»

-

ІІ місце

І
СОБЕНКО Анна

І

-

ІІ місце

- вихованка Комунального закладу «Центр
позашкільної освіти «Джерело»
Височанської селищної ради Харківського
району Харківської області» за роботу
«Храм Архангела Михаїла»
- вихованець
Красноградського
центру
дитячої
та
юнацької
творчості
Красноградської міської ради Харківської
області за роботу «Окраса міста»

БАКАНОВА
Єлізавета

- вихованка

Комунального
закладу
«Лозівський палац дитячої та юнацької
творчості»
Лозівської
міської
ради
Харківської області за роботу
«Велич птаха»

- вихованка
С
гуртка «Цифрова фотографія»

комунальної установи «Вовчанський
будинок дитячої та юнацької творчості»
Вовчанської міської ради Чугуївського
району Харківської області за роботу
«Жага до життя»
(керівник – СТАТКО В.А.)
- вихованка
Б
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ПЕЧЕНІЗЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ» ЧУГУЇВСЬКОГО
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за роботу «Краса землі»

7
-

ІІІ місце

І
ЗІНЧУК Максим
І

-

ІІІ місце

І місце

ДУДКІНА
Анастасія

дитячої та юнацької творчості № 4
Харківської міської ради» за роботу
«Модниця»
- вихованка
Д
Комунального закладу «Центр
позашкільної освіти «Джерело»
Височанської селищної ради Харківського
району Харківської області» за роботу
«Libellula depressa

Номінація «Експериментальне фото»
- учениця
І
К
5 класу, вихованка гуртка
КОЛИШКІНА Анна
«Іграшки-сувеніри» Комунального закладу
«Введенський ліцей Новопокровської
селищної ради Чугуївського району
Харківської області» (керівник –
ГУЛЯКІНА Д.С.)
-

ІІ місце

І
МЕЛЬНИК Софія

І

-

ІІ місце

ОХРІЙ Кіра

-

ІІІ місце

- вихованець
З
комунального закладу «Центр

І
САДОЯН Моніка

- учениця
М
9 класу Комунального закладу

«Харківська санаторна школа № 9»
Харківської обласної ради за роботу
«Дівчина в чорному» (керівники –
КУЧЕРЯВА І.В., СЕМЕНЕЦЬ А.П.,
ЧЕРНОВА Ю.Г.)
- учениця
О
Новомажарівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Зачепилівської селищної ради
Красноградського району Харківської
області за роботу «Захід» (ОХРІЙ Л.П.)
- учениця
С
3 класу, вихованка гуртка

«Творча майстерня» Комунального закладу
«Введенський ліцей Новопокровської
селищної ради Чугуївського району
Харківської області» (керівник –
ГУЛЯКІНА Д.С.)
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Номінація «Репортажний портрет»
- ХРИПКО Софія
- вихованка Дергачівського будинку дитячої
І місце
та юнацької творчості Дергачівської
міської ради Харківської області за роботу
«Ой на Івана, та й на Купала»
- вихованка
І
Д
комунального закладу «Станція
ІІ місце
ДАНИЛОВА Тетяна
юних техніків № 3 Харківської міської
ради» за роботу «Ми – українці»
- вихованець
І
В
Комунального закладу
ІІІ місце
ВОРОНОВ
«Первомайський будинок дитячої та
Володимир
юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області» за роботу «В
Карпатах»

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 .12.2021 №
Список активних учасників
обласного заочного (відбіркового) етапу Всеукраїнського робіт юних
фотоаматорів «Моя країна – Україна!»

№
з/п
Учасники
1. ШМЕЛЬОВ
Назар

Заклад освіти
Назва роботи
Комунальний заклад
«Флора і фауна»
«Глибоківський ліцей Липецької
сільської ради Харківського
району Харківської області»

2.

АЛЄКСЄЄВА
Валентина

Дергачівський будинок дитячої
та юнацької творчості
Дергачівської міської ради
Харківської області

«Смарагдова
царівна»

3.

ОХРІЙ Кіра

Новомажарівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Зачепилівської
селищної ради Харківської
області

«Захід»

4.

КРИВОНОС
Денис

Комунальний заклад
«Харківська спеціальна школа
№ 2» Харківської обласної ради

«Святогірська
лавра!»

5.

ДМИТРЕНКО
Ангеліна

Комунальний заклад
«Харківська спеціальна школа
№ 2» Харківської обласної ради

«Захід сонця»
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6.

АДІХАНЯН
Вероніка

7.

ГАЛУЩАК
Валерія

8.

НОВОСЬОЛ
Михайло

9.

ДЕМЕНКО
Ярослава

10. НЕВЕНКІН Ілля

11. пошукова група
учнів 5-9 класів

ІЗЮМСЬКИЙ ЦЕНТР
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ ІЗЮМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Кегичівський будинок дитячої
та юнацької творчості
Кегичівської селищної ради
Харківської області
Комунальний заклад
«Вільшанський ліцей»
Солоницівської селищної ради
Харківського району
Харківської області
Комунальний заклад
«Вільшанський ліцей»
Солоницівської селищної ради
Харківського району
Харківської області
Комунальний заклад
«Лозівський палац дитячої та
юнацької творчості» Лозівської
міської ради Харківської області

«На березі мого
Дінця»

Комунальний заклад
«Харківська спеціальна школа
№ 8» Харківської обласної ради
(керівник – КОСТІНА М.С.)

«Юннатівський сад»

«Хліб вродив,
шумить колосся…»
«Літня спека»

«Досконала краса»

«Мій прапор»

12. ОСИПЕНКО Глєб Володимирівська гімназія
Наталинської сільської ради
Красноградського району
Харківської області

«Гарна схованка»

13. КОВАЛЕНКО
Євгеній

Андріївський ліцей №1
Донецької селищної ради
Ізюмського району Харківської
області

«Нас несе, несе
ріка»

14. ГОВОРУН Дар`я

Балаклійський Центр дитячої та
юнацької творчості
Балаклійської міської ради
Харківської області

«Незалежна
Україна!»
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15. ТАЛАЛАЄВА
Каріна

Балаклійський Центр дитячої та
юнацької творчості
Балаклійської міської ради
Харківської області

«Безтурботне
дитинство»

16. ЦВЄТКОВСЬКА
Вікторія

Гусарівський ліцей
Барвінківської міської
територіальної громади
Ізюмського району Харківської
області

«Садиба поміщика
Бантиша»

17. КІРЄЄВА Неля

Землянська філія Комунального
закладу «Варварівський ліцей»
Вовчанської міської ради
Чугуївського району
Харківської області

«Золота осінь»

18. ПАЛІЙ Ольга

Комунальний заклад
«Пасічанська гімназія»
Зміївської міської ради
Чугуївського району
Харківської області

«Могутній Кобзар»

19. ЗАВГОРОДНЯ
Тетяна

Шелестівський ліцей
Коломацької селищної ради
Коломацького району
Харківської області

«Зимовий вечір»

20. ЖУЧЕНКО Глєб

Красноградський центр дитячої
та юнацької творчості
Красноградської міської ради
Харківської області (керівник –
ЖУЧЕНКО Г.Я.)

«Краса осіння
незвичайна»

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 .12.2021 №
Інформація
про результати проведення обласного заочного (відбіркового) етапу
Всеукраїнського робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів із дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН 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 15 листопада 2021 року № 240 «Про
проведення Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя
країна – Україна!», у період із 01 грудня по 23 грудня 2021 року проведено
обласний заочний (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних
фотоаматорів «Моя країна – Україна!» присвячений 30-й річниці Незалежності
України (далі – Конкурс).
Конкурс проводився з метою формування в учнівської молоді активної
життєвої позиції та готовності брати участь у суспільному і культурному житті
країни; розвитку пізнавальних процесів у дітей, зокрема: уяви, сприйняття,
уваги, мислення; формування екологічної культури.
Конкурс проводився за номінаціям: «Пейзаж», «Натюрморт», «Жанрове
фото», «Пам’ятки архітектури», «Живий світ (фото тварин і рослин)»,
«Експериментальне фото», «Репортажний портрет».
За умовами Конкурсу передбачено виявлення, популяризацію та
пропаганду кращих робіт юних фотоаматорів, зокрема розміщення їх на сайті
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, на
сторінках науково-художнього журналу для дітей та юнацтва «Паросток» тощо.
Творчі роботи, що посіли І місце в кожній із номінацій Конкурсу, були
відправлені до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України для участі у фінальному етапі
Конкурсу.
У Конкурсі взяли участь 120 вихованців закладів позашкільної освіти,
учнів закладів загальної середньої освіти із 7-ми районів області, а саме таких
об’єднаних
територіальних
громад:
Богодухівської,
Валківської,
Близнюківської, Барвінківської, Донецької, Ізюмської, Солоницівської,
Вовчанської, Борівської, Красноградської, Коломацької, Кегичівської,
Наталинської, Новопокровської, Зачепилівської, Зміївської, Дергачівської,
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Куп’янської, Біляївської, Первомайської, Південної, Петропавлівської,
Шевченківської, Балаклійської, Печенізької, Чугуївської, Височанської,
Вільхівської, Лозівської, Липецької, Краснокутської, Пісочинської.
Активну участь у Конкурсі взяли учні закладів освіти обласного
підпорядкування: Комунального закладу «Харківська санаторна школа № 9»
Харківської обласної ради, Комунального закладу «Харківська спеціальна
школа № 8» Харківської обласної ради, Комунального закладу «Харківська
спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради, Комунального закладу
«Харківська спеціальна школа № 2» Харківської обласної ради.

Директор оригінал підписано

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

