
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

05.11.2021 Харків № 145  

 

Про результати проведення 

обласного фестивалю фото-,  

відеорепортажів «ТИ У МЕНЕ 

ЄДИНА!» 
 

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 вимоги 

Постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 року № 1096 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 року  

№ 1236», з 18 по 28 серпня 2021 року відбувся в заочній формі обласний 

фестиваль фото-, відеорепортажів «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!», присвячений  

30-річчю Незалежності України (далі – Фестиваль). 

Фестиваль проводився з метою формування у дітей та молоді високої 

патріотичної свідомості, почуття гідності, любові до Батьківщини, турботи про 

благо свого народу, формування ціннісного ставлення особистості до 

українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визначити переможців Фестивалю (додаток 1). 
 

2. Відзначити учасників Фестивалю, які в номінаціях стали переможцями, 

дипломами Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 
 

3. Довести до відома начальників місцевих органів управління у сфері освіти 

Харківської області інформацію про результати проведення фестивалю  

(додаток 2). 
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 
 

Директор оригінал підписано                 Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

З наказом ознайомлені:  Тетяна Курукіна 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1  

до наказу директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  

від 05.11.2022 № 145 
 

Список переможців   
обласного фестивалю  фото-, відеорепортажів «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!», 

присвяченому 30-річчю Незалежності України 
 

Номінація «Фоторепортаж» 

 
-  Олександр 

МІРОШНІЧЕНКО 

 

-  вихованець Комунального закладу «Дворічанський 

Центр дитячої та юнацької творчості» Дворічанської 

селищної ради Куп'янського району Харківської 

області, за фоторепортаж "Чисті води Оскола" 

(керівник – Бабай Л.В.); 
-  Андрій КРОПАЧЕВ  -  вихованець  Комунального закладу «Первомайський 

будинок дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської області», за 

фотороботу «День вишиванки в місті 

Первомайський» (керівник – Крашеніннікова О. О.); 
-  Ольга ФЕСЕНКО  -  вихованка Комунального закладу «Кругляківський 

ліцей Курилівської сільської ради Куп'янського 

району Харківської області», за фотороботу  

«Україна сад» (керівник – Чалапа С. І.); 
-  Вероніка ІЩЕНКО  -  вихованка   Комунального закладу «Зачепилівський 

будинок дитячої та юнацької творчості»  

Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району Харківської області, за 

фоторепортаж  «Алея пам’яті» (керівник –  

Бесчасна В.Я.);  
-  Поліна 

ВАСИЛЬЄВА  

-  вихованка Комунального закладу «Богодухівський 

центр дитячої та юнацької творчості» 

Богодухівської міської ради Харківської області, за 

фоторепортаж  «450 років місту Богодухів» 

(керівник – Соловйова О.О.); 
-  Дмитро ХАНІН  -  вихованець Комунального закладу «Первомайський 

будинок дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської області», за 

фоторепортаж «Залізничний вокзал Лихачове» 

(керівник –Крашеніннікова О.О.); 



-  Анна 

ОМЕЛЬЧЕНКО  

-  вихованка Балаклійського центру 

дитячої та юнацької творчості Балаклійської 

міської ради Харківської області, за фоторепортаж  

«Чарівниця-фея!» (керівник – Мінай О.М.) 

 
 

Номінація «Відеорепортаж» 

-  Команда студії 

дитячого 

телебачення 

«НОВІ НА TV» 

-  вихованці Комунального закладу «Лозівський Палац 

дитячої та юнацької творчості» Лозівської міської 

ради Харківської області, за відеорепортаж 

«Відкривай Україну» (керівник – Коновалова О.В.) 

 
-  Єлисей ЯСЬКОВ -  вихованець Чугуївського будинку дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області, за відеорепортаж  «Одеса 2021» 

(керівник – Яськов С.А.); 

 
-  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

 

-  учень Коломацького ліцею імені героя Радянського 

Союзу І.Є. Єгорова Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області, за 

відеорепортаж  «Наша незалежність 1991-2021 

роки» (керівник – Межерицька С.І.); 

 
-  Ольга ФЕСЕНКО  -  вихованка Комунального  закладу «Кругляківський 

ліцей Курилівської сільської ради Куп'янського 

району Харківської області» , за відеорепортаж  

«Моє село, моя Україна!» (керівник – Фесенко І.В.);  

 
-  Колектив гуртка  

«ВЕСЕЛКА 

КОЛЬОРОВА» 

-  вихованці Балаклійської Центру дитячої та юнацької 

творчості Балаклійської міської ради Харківської 

області, за відеорепортаж  «Ми-ПАТРІОТИ!» 

(керівник  Плоскінная О.С.); 

 
-  Олеся ЦАРУК, 

Максим ЦАРУК, 

Софія ЦАРУК 

-  учні Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Ізюмського району Харківської 

області, за відеорепортаж «З Днем народження, 

Україно!» (керівник – Царук О.Я.); 

 
-  Анастасія 

РЯДНОВА 

-  вихованка Комунального закладу «Дворічанський 

Центр дитячої та юнацької творчості» Дворічанської 

селищної ради Куп'янського району Харківської 

області, за фоторепортаж  «Земля, яка народжує 

геніїв» (керівник – Бабай Л.В.) 
 

Директор   оригінал підписано     Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2  

до наказу директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  

від 05.11.2022 № 145 

 

Інформація 
про результати проведення обласного фестивалю  фото-, відеорепортажів  
«ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!», присвяченому 30-річчю Незалежності України  

(у дистанційній формі) 

 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (далі – Палац) на 2021 рік,  ураховуючи  

вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 року № 1096 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 

року № 1236», з 18 по 28 серпня 2021 року відбувся в заочній формі обласний 

фестиваль фото-, відеорепортажів «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!», присвячений  

30-річчю Незалежності України (далі – фестиваль). 

Захід проводився з метою формування у дітей та молоді високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про 

благо свого народу, формування ціннісного ставлення особистості до 

українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

У заході взяли участь біля 100 учнів та вихованців закладів освіти 

Харківської області.  

За результатами журі фестивалю переможцями стали 14 творчих робіт у 

номінаціях «Фоторепортаж» та «Відеорепортаж».  

 До складу журі були залучені педагоги Палацу: Курукіна Т.І., заступник 

директора з виховної роботи, керівник зразкового художнього колективу студії 

дитячого телебачення MOW Production; Лихошерст Є.П., завідувач науково-

технічного відділу, керівник зразкового художнього колективу студії дитячого 

телебачення MOW Production; Шишков О.В., керівник гуртка «Цифрова 

фотографія»; Болдурат В.В., керівник гуртка «Дитяча анімація»;                  

Вацек К.О., керівник гуртка зразкового художнього колективу театру-студії 

«АЗарт», актриса Харківського академічного російського драматичного  театру 

імені О.С. Пушкіна. Журі відзначило високий рівень виконання авторських 

робіт вихованцями Комунального закладу «Дворічанський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Дворічанської селищної ради Куп'янського району 

Харківської області; Комунального закладу «Первомайський будинок дитячої 

та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області»; 

Комунального закладу «Кругляківський ліцей Курилівської сільської ради 

Куп'янського району Харківської області»; Комунального 



закладу «Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської 

області; Комунального закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Богодухівської міської ради Харківської області; Комунального 

закладу «Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області»; Балаклійського центру дитячої та юнацької 

творчості Балаклійської міської ради Харківської області; Комунального 

закладу «Лозівський Палац дитячої та юнацької творчості» Лозівської міської 

ради Харківської області; Чугуївського будинку дитячої та юнацької 

творчості Чугуївської міської ради Харківської області; Чугуївського будинку 

дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області; 

Комунального закладу «Кругляківський ліцей Курилівської сільської 

ради Куп'янського району Харківської області»; Балаклійської Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської міської ради Харківської області; 

Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Ізюмського району 

Харківської області; Комунального закладу «Дворічанський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Дворічанської селищної ради Куп'янського району 

Харківської області. 

 

 

Директор    оригінал підписано      Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 


