
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

16.06.2022 Харків № 42   

 

Про результати проведення 

обласного конкурсу учнівських 

науково-дослідницьких робіт 

«Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття»  
 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, наказу директора 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» від «31» січня 2022 р. №42/01-20 Про проведення обласного 

конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття», з метою залучення учнівської молоді до наукової та 

дослідно-експериментальної роботи в галузі валеології, пропаганди досягнень 

учнів та вихованців з питань валеологічної освіти та оздоровлення на 

Харківщині, з 2 лютого по 2 березня 2022 року відбувся обласний конкурс 

учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір  

ХХІ століття» у дистанційній формі.  

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі  

 

НАКАЗУЮ:  

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного конкурсу учнівських науково-

дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття», (додаток 1). 

 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного конкурсу учнівських науково-

дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття», які в 

напрямах посіли перші, другі та треті місця, дипломами Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відповідно  

І, ІІ і ІІІ ступенів. 

 

3. Голові організаційного комітету Надії НЕЙКАЛЮК, в межах 

компетенції, довести до відома начальників місцевих органів управління у сфері 

освіти Харківської області інформацію про результати проведення виставки-

конкурсу (додаток 2). 
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4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т. І. 

Нейкалюк Н. Х.  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток № 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 16.06.2022 № 42 
 

Список переможців  
обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт  
«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття»  

 

Напрям «Практична валеологія», вікова категорія 13-15 років 
 

І 
місце 

-  Лілія 

САВСЮК 

-   учениця Комунального закладу «Гетьманівський 

ліцей» Шевченківської селищної ради 

Харківської області, за роботу «Основи культури 

харчування, відповідно до українських традицій, 

профілактика хвороб» (керівник – Петриковець 

Олена Іллівна); 

 -  Софія  

ГАМЕЛУШ-

КРІЛЬ, 

Анастасія 

БУНЧЕНКО  

-  вихованки Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської міської ради 

Харківської області, за роботу «Вивчення 

основних причин сколіозу у підлітків та методи 

профілактики» (керівники – Меднікова Людмила 

Петрівна, Хіль Тетяна Вікторівна); 

ІІ 
місце 

-  Ангеліна 

БОНДАРЧУК  

-   учениця Барвінківського ліцею № 1 

Барвінківської міської територіальної громади 

Харківської області, за роботу «Правильне 

харчування: з чого розпочати?» (керівник – 

Тіщенко Ніна Олександрівна); 

 -  Антон 

АНТОНЦЕВ 

-          учень учень Комунального закладу «Гетьманівський 

ліцей Шевченківської селищної ради» за роботу 
«Формування здорового способу життя учнів» 

(керівник – Сивокоз Оксана Валеріївна); 

ІІІ 
місце 

-  Владислав 

ЖУРАВЛЬОВ 

-  
        

 учень Шевченківського ліцею Шевченківської 

селищної ради Харківської області за роботу 

«Дослідження причин та наслідків анемій у дітей 

шкільного віку» (керівник – Журавльова Оксана  

Леонідівна); 

 -  Дар'я 

СЕРГІЄНКО 

-  учениця Комунального закладу «Старовірівський 

ліцей Шевченківської селищної ради», за роботу 

«Найкорисніші страви української кухні»  

((керівник – Григорова Євгенія Миколаївна); 
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Напрям «Впровадження здоров’язберігаючих технологій»,  

вікова категорія 13-15 років 

 

І 

місце 

-  Валерія 

ГРИЦЮК 

-   учениця Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької селищної 
ради Харківської області, за роботу «Фітбол на 
уроках фізичної культури в середніх класах 
загальноосвітньої школи» (керівник – Корнієнко 
Оксана Олександрівна); 

ІІ 
місце 

-  Єлизавета 

ТКАЧ 

-  вихованка Комунального закладу «Валківський 

Будинок дитячої та юнацької творчості 

Валківської міської ради Харківської області, за 

роботу «Хто обирає здоровий спосіб життя, той 

завжди перемагає» (керівник – Оспіщева 

Світлана Іванівна); 

 -  Валерія 

ЯКОВИНА 

-  учениця Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької селищної 
ради Харківської області, за роботу «Спортивні 
ігри як засіб формування самостійності учнів 
загальноосвітньої школи» (керівник – Корнієнко 

Оксана Олександрівна); 

 -  Валерія 

ВОЛКОДАВ 

-  вихованка Балаклійської станції юних 

натуралістів Балаклійської міської ради 

Харківської області, за роботу «Формування 

здорового способу життя за допомогою 

здоров’язберігаючих технологій» (керівник – 

Волкодав Олена Олександрівна); 

ІІІ 

місце 

-  Анна 
ПАРХОМЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької селищної 
ради Харківської області, за роботу 
«Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи в 
школі, методика їх проведення та вплив на 
організм школярів» (керівник – Корнієнко 

Оксана Олександрівна); 

 -  Максим 

ТРОЦЕНКО 

-  вихованець Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської селищної 
ради Харківської області, за роботу 
«Фізкультхвилинка на уроці – запорука здоров’я, 
розуму, хорошого настрою» (керівник – Іванова 
Наталія Іванівна); 
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Напрям «Соціальні умови здоров’я», вікова категорія 13-15 років 

І 
місце 

-  ОЛЕНА 

СВИНЧУК 

 

-  учениця Василенківської гімназії  

Шевченківської селищної ради Харківської 

області, за роботу «Соціальні умови здоров’я» 

(керівник – Позднякова Наталія Анатоліївна); 
 

ІІ 
місце 

-  Анна 

БЕЗДІТКО 

-  учениця Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей Коломацької селищної 

ради Богодухівського району Харківської 

області, за роботу «Морально-релігійне 

виховання в сучасній школі» (керівник – 

Корнієнко Оксана Олександрівна);  

ІІІ 
місце 

-  Олег 

АНДРІЄНКО 

-  вихованець Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської селищної 

ради Харківської області, за роботу «Рух – це 

життя» (керівник – Карелова Аліна 

Станіславівна); 

Напрям «Природні умови здоров’я», вікова категорія 13-15 років 

І 
місце 

-  Єлизавета 

САВЕНЮК  

-  учениця Шевченківського ліцею № 1 

Шевченківської селищної ради Харківської 

області, за роботу «Дослідження якості стічних 

вод очисних споруд типу «біоплато» у селищі 

Шевченкове та визначення їх негативного 

впливу на природну водойму» (керівник – 

Вітковська  Неля  Вікторівна); 

ІІ 
місце  

-  Діана  

 КІНШАКОВА  

 

 

 

-  учениця Комунального закладу  «Червонівський 

ліцей» Біляївської сільської ради Лозівського 

району Харківської області, за роботу «Моє село 

– екологічне середовище життя  і буття людини» 

(керівник – Бабіна Тетяна Володимирівна); 

 -  Кіра 

ГОРОБЧЕНКО 

-  учениця Рідкодубської гімназії Дворічанської 

селищної ради Харківської області, за роботу 

«Найпопулярніша ягода дворічанських пагорбів 

– суниця зелена» (керівник – Кисіль Юлія 

Михайлівна); 

ІІІ 
місце 

-  Альона 

ОХРИМЕНКО 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» Височанської 

селищної ради Харківської області,за роботу 

«Вивчення екологічного стану території 

гідрологічної пам`ятки природи «Джерело імені 

Г.С. Сковороди» (керівник – Глуховецька 

Вікторія Вікторівна);  
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Напрям «Практична валеологія», вікова категорія 16-18 років 

І 
місце 

-  Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ,  

Артем  

ГОРБУНОВ 

-  учні Коломацького ліцею імені Героя 
Радянського Союзу І. Є. Єгорова Коломацької 

селищної ради Харківської області, за роботу 

«Вплив інтелектуального та фізичного 

навантаження на здоров’я школярів протягом 

освітнього процесу. Відновлення розумової 

працездатності засобами фізичної рекреації» 

(керівник – Різуненко Інна Миколаївна); 

ІІ 
місце 

-  Катерина 

СУРНАЧОВА 

 

-  учениця Безм’ятежненського ліцею 

Шевченківської селищної ради Харківської 

області, за роботу «Основи культури харчуваня 

відповідно до українських традицій» (керівник – 

Конюхова Ірина Вікторівна); 

 -  Катерина 

ПАСІЧНИК 
 

-  учениця Комунального закладу 

«Козачолопанський ліцей» Дергачівської міської 

ради Харківської області, за роботу «Практична 

валеологія: основи здорового харчування, 

профілактика хвороб» (керівник – Негру 

Анастасія Сергіївна); 

ІІІ 
місце 

-  Надія 

БЛІНОВА 

-  учениця Південного ліцею Південної міської 

ради Харківської області, за роботу «Вплив 

інтелектуального та фізичного навантаження на 

здоров’я школярів» (керівник – Лідо Світлана 

Федорівна); 

«Природні умови здоров’я», вікова категорія 16-18 років, 

вікова категорія 16-18 років 

І 
місце 

-  Даріна 

БЛАГА 

-  учениця Великохутірської гімназії 

Шевченківської селищної ради  Харківської 

області, за роботу «Дослідження 

синантропних отруйних рослин та їх впливу 

на здоров’я людини на території села Великі 

хутори та його околиць» (керівник – 

Максименко Наталія Олексіївна); 

УЧЕНИЦЯ 11-В КЛАСУ 

 -  Марія 

ШЛЯХТА 

-  учениця Балаклійського ліцею Балаклійської 

міської ради Харківської області за роботу 

«Міжнародний рух «Життя в стилі «zero 

waste»» (керівник – Баришнікова Ніна 

Володимирівна); 
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ІІ місце - переможців не визначено; 

ІІІ місце - переможців не визначено; 

Напрям «Культура спілкування в сучасній школі. Протистояння булінгу», 
вікова категорія 16-18 років 

І 
місце 

-  Діана 

ДЕМЯНЕНКО 

 

-  вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Зачепилівської селищної ради 

Харківської області, за роботу «Пустіть у душу 

гарний настрій» (керівник – Лис Ольга 

Анатоліївна); 

ІІ 
місце 

-  Максим 

ГАЛАШКО 

-  учень Барвінківського ліцею № 2  

Барвінківської міської територіальної громади 

Ізюмського району Харківської області,за 

роботу «Булінг. Виявлення та профілактика в 

учнівському середовищі» (керівник – Ковальова 

Наталія Анатоліївна); 

 

ІІІ місце - переможців не визначено; 

Напрям «Соціальні умови здоров’я», вікова категорія 16-18 років 
 

І 

місце 

-  Діана БОЧКО  -   учениця Комунального закладу                                   

«Краснопавлівський ліцей» Лозівської міської 

ради Харківської області, за роботу 

«Особливості використання соціальних мереж 

учнями Краснопавлівського ліцею» (керівник – 

Чурилова Марія Олександрівна); 

 

ІІ місце - переможців не визначено; 

ІІІ місце - переможців не визначено; 

«Дистанційні форми роботи у сучасній школі»,  

вікова категорія 16-18 років 

І 

місце 

-  Вікторія 

ГЕРМАН 

-   вихованка наукового товариства «Всесвіт» 

Красноградського центру позашкільної освіти 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Освіта сучасності. 

 Дистанційне навчання в позашкіллі» (керівник – 

Марущак Ольга Дмитрівна); 
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ІІ 

місце 

-  Єгор 

КОЧЕРГІН 

-  учень Комунального закладу освіти «Троїцький 

ліцей Олексіївської сільської ради» Харківської 

області, за роботу «Дистанційні форми роботи в 

сучасній школі» (керівник – Мікуліна Оксана 

Юріївна); 

 

ІІІ місце - переможців не визначено. 

 

 

Директор                                                                              Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток № 2 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 16.06.2022 № 42 

 

Інформація  

про результати проведення 
обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт  
«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття»  

 

 Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, наказу директора 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» від «31» січня 2022 р. №42/01-20 Про проведення обласного 

конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття», з метою залучення учнівської молоді до наукової та 

дослідно-експериментальної роботи в галузі валеології, пропаганди досягнень 

учнів та вихованців з питань валеологічної освіти та оздоровлення на 

Харківщині, з 2 лютого по 2 березня 2022 року відбувся обласний конкурс 

учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ 

століття» (надалі – Конкурс) у дистанційній формі.  

На Конкурс було надіслано 61 роботу переможців районних (міських) 

етапів. У Конкурсі взяли участь 70 учнів закладів загальної середньої та 

вихованців позашкільної освіти Харківської області із 7 районів, 11-и 

об'єднаних територіальних громад, Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 
 За результатами Конкурсу переможцями стали 31 учасник, серед них 

кількість учнів закладів загальної середньої освіти становить 22 особи; 

кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 9 осіб. 
До складу журі були залучені педагоги-валеологи, доцент кафедри 

валеології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор 

педагогічних наук, кандидат педагогічних наук, співробітник ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, учитель біології та основ здоров'я «Школи сприяння здоров'ю» 

Комунального закладу «Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія». 
Під час оцінювання робіт ураховано науково-дослідницький рівень 

виконання, самостійність у виконанні, загальну охайність оформлення, повноту 
реалізації на високому рівні дослідницького задуму.  

За результатами оцінки журі виявлено, що роботи переможців Конкурсу 

мають актуальність; відповідають вимогам та віковим інтересам й пізнавальним 

можливостям учасників Конкурсу, виявили проблемно-пошуковий характер; 

свідчать про обізнаність авторів робіт щодо сучасного стану галузі 
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дослідження. Опановані ними методики відповідають обраним темам 

досліджень. Особливо членами журі були відзначені науково-дослідницькі 

роботи учнів, які висвітлювали проблеми в житті сучасних школярів, а саме: 

сприяння формуванню в учнів та членів їх родин екологічного мислення, 

становлення екологічної культури, вплив комп'ютера і телефону на здоров'я 

підлітків; формування корисних звичок здорового способу життя та здорового 

харчування; вплив гіподинамії на здоров'я сучасної молодої людини; шкода 

паління та харчових добавок для здоров'я молоді; дослідження збереження 

кисню та екології, культура спілкування в сучасній школі та протистояння 

булінгу, дистанційне навчання тощо. 

Нажаль, достатня кількість робіт, представлених на Конкурс, не 

відповідає вимогам, а саме: має реферативний характер, не має всіх 

структурних елементів щодо науково-дослідницької роботи (не чітко визначені 

мета, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методика дослідження, 

відмінність та перевага запропонованих підходів і отриманих результатів 

тощо); теми робот не відповідають змісту, а також віковим інтересам учнів; 

дослідники не дотримувалися етичних норм в процесі виконання наукової 

роботи; деякі роботи в повному обсязі були отримані з різних сайтів мережі 

Інтернет тощо. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 


