
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

17.10.2022 Харків № 62   

 

Про результати проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» (заочний) 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

від 15.12.2021 року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), листа Українського 

державного центру позашкільної освіти 20.09.2022 р. № 09-23 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 року № 833-р 

«Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до  

2030 року», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України  

від 09 грудня 2020 року № 1236 та запровадження на території України 

воєнного стану згідно з Указами Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022, від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року 

№259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року  

№ 573/2022, 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 7 по 17 жовтня 2022 року в Комунальному закладі 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відбувся 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» (далі – Конкурс) 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. 
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3. Відзначити учасників Конкурсу подяками Палацу за високий рівень 

виконання творчих робіт, активну участь у Конкурсі (додаток 2). 

 

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

Харківської області інформацію про результати проведення Конкурсу  

(додаток 3). 

 

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

навчально-виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 
З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т. І. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток № 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 17.10.2022 № 62 
 

Список переможців 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт  

юних фотоаматорів «Моя Україно!»  
 

Номінація «Портрет» 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Володимир 

ВОРОНОВ 

 

 

 

 

 

Софія БАБЕНКО 

 

 

 

 

Іван ЄРЕМЧУК 

 

 

- учень Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та юнацької 

творчості Первомайської міської ради 

Харківської області», за роботу «Братик» 

(керівник – Крашеніннікова О.О.) 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Валківський Будинок дитячої та юнацької 

творчості Валківської міської ради 

Харківської області», за роботу «Українкою я 

народилася» (керівник – Скрипник Н.П.) 

 

- учень Донецького ліцею №1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району Харківської 

області, за роботу «Ніжність» (керівник – 

Стародубцева Ю.В.) 

ІІ місце Анжеліка БАЛЛА 

 

 

 

 

 
 

Ксенія 

БІРЮКОВА 

- учениця Комунального закладу   

«Сахновщинський ліцей № 1» 

Сахновщинської селишної ради   

Красноградського району Харківської області, 

за роботу «Я маленька Українка» 

(керівник – Мокрій Л.І.) 
 

- учениця Піщанського ліцею Красноградської 

міської ради Харківської області, за роботу 

«Обличчя дитинства» (керівник –  

Кравченко А.В.) 

ІІІ місце Владислав 

РЯБОКОНЬ 

 

- учень Красноградського ліцею №5 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Сонце сходить» (керівник 

– Карачевцева Г.І.) 
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Лілія ПИСЬМАК 

 

 

 

 

Еліна ТУЖИЛІНА  

- учениця Комунального закладу 

«Чернещинський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області, за роботу «А я просто 

українка, україночка!» (керівник –  

Сахненко Ю.А.) 

 

- вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради», за роботу «Ранок на природі» 

(керівник -  

Пахальчук М.В.) 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Даніїл ПАВЛОВ - вихованець Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Епатаж» (керівник – Дорохов В.Л.) 

ІІ місце  переможців не визначено; 

ІІІ місце  переможців не визначено 
 

Номінація «Пейзаж» 

вікова категорія 10-14 років 
 

І місце Євгеній ВЕТРОВ 

 

 

 
 

Кирило ГУРТОВИЙ 

- вихованець Кегичівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Кегичівської селищної ради, за роботу 

«Перед бурею» (керівник – Онай І.О.) 
 

- вихованець Кегичівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Кегичівської селищної ради, за роботу  

«Моє рідне село: пори року» (керівник – 

Гуртова М.О.) 

ІІ місце Олег СУХІН 

 

 

 

 
 

Арсеній НІКОНЧУК 

 

 

 

 

- учень Комунального закладу 

«Зачепилівський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області, за роботу «Моя рідна 

Україна» (керівник – Злидень О.П.) 
 

- учень Комунального закладу 

«Чугуївський ліцей №6 імені тричі Героя 

Радянського Союзу І.М. Кожедуба», за 

роботу «Осінь. Графіка» (керівник – 

Шоміна М.В.) 
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Євгеній МІЩЕНКО 

 

- учень Донецького ліцею №1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району 

Харківської області, за роботу «Україна»  

(керівник – Товарницька Л.І.) 

ІІІ місце Єлизавета 

КОРОТЧЕНКО 

 

 

 

Еліна ТУЖИЛІНА 

- учениця Красноградського ліцею №1  

ім. О.І. Копиленка  Красноградської 

міської ради Харківської області, за 

роботу «Райдуга» (керівник – Левіна О.Є.) 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Зима» (керівник – Пахальчук М.В.) 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Дарія ОБЛІЧЕНКО  - вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «У теплих променях 

ранкової зорі» (керівник – Шевченко 

Ю.В.) 

ІІ місце Андрій ЛОБАНОВ - вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради», за роботу «Миттєвості 

літа» (керівник – Сахно С.Г.) 

ІІІ місце  переможців не визначено. 

 

Номінація «Натюрморт» 

 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Тамара ВОРОНІНА  

 

 

 

 

Денис ЯЧЕВСЬКИЙ 

- вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Дари осені» (керівник 

– Макаренко В.В.) 

- вихованець Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, за роботу «До борщу 

та до сала» (керівник – Перерва З.В.) 
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ІІ місце Василіса КАМЛИК 

 

 

 

 

Марія ГОЛОВАЧ 

 

 

 

 

Антон КРИВОРУЧКО 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Дари осені» (керівник – Гнатенко Я.М.) 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Сніданок» (керівник – Мороз В.В.) 

 

- учень Комунального закладу 

«Коломацький  ліцей імені Героя 

Радянського Союзу І.Є.Єгорова 

Коломацької селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області», за роботу «Осіння краса» 

(керівник – Межерицька С.І.) 

ІІІ місце Алевтина МАСЛІЙ 

 

 

 

 

 

 

Євген 

ШУМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

Анна АНДРІЄНКО 

- учениця Качалівського ліцею імені 

Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області, за роботу «Естетика життя» 

(керівник – Калініченко М.М.) 

 

- вихованець Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, за роботу 

«Український обід» (керівник – 

Скотаренко О.А.) 

 

- учениця Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей  Коломацької 

селищної ради Богодухівськокого району 

Харківської області», за роботу «Домашні 

смаколики» (керівник – Корнієнко О.О.) 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

І місце  переможців не визначено; 

ІІ місце  переможців не визначено; 

ІІІ місце  переможців не визначено. 
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Номінація «Побутова або жанрова фотографія» 

 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Арсеній НІКОНЧУК 

 

 

 

 

 

 

Олеся 

АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

- учень Комунального закладу 

«Чугуївський ліцей №6 імені тричі Героя 

Радянського Союзу І.М. Кожедуба» 
Чугуївської міської ради Харківської 

області, за роботу «Поїхали додому. Я 

скучив.» (керівник – Шоміна М.В.) 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Світанок крізь орхідеї» (керівник – 

Александрова І.В.) 

ІІ місце Стефанія ФІЛАТОВА 

 

 

 

 

Діана МІШИНА 

- учениця Красноградського ліцею №5 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Привіт, український 

ранок!» (керівник – Малишева О.В.) 

 

- учениця Донецького ліцею №1 

Донецької селищної ради Ізюмського 

району Харківської області, за роботу 

«Там для мене горить вогнище» (керівник 

– Товарницька Л.І.) 

ІІІ місце Валерія МАКАРЕНКО - учениця Комунального закладу 

«Бердянський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області, за роботу «Доброго 

ранку» (керівник – Вагаршакян Я.О.) 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Анастасія 

ПОДОРОЖНЯ 

- вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області», за 

роботу «Лісова пісня» (керівник – 

Воронова А.) 

ІІ місце Діана ДЕМЯНЕНКО 

 

 

 

 

- учениця Комунального закладу 

«Чернещинський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області, за роботу «Осінні 

яблука» (керівник – Веклич С.В.) 
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Анастасія МАРАКІНА 

 

 

 
 

Андрій ЛОБАНОВ 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу «На 

полюванні» (керівник – Пахальчук М.В.) 
 

- вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради», за роботу «На привалі» 

(керівник – Сахно С.Г.) 

ІІІ місце  переможців не визначено. 

 

Номінація «Експериментальне фото» 

 

Номінація «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop» 
 

вікова категорія 10-14 років 
 

І місце  переможців не визначено; 

ІІ місце  переможців не визначено; 

ІІІ місце  переможців не визначено. 
 

вікова категорія 15-18 років 
 

І місце Надія ІБРЯМОВА - вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Вечірня кава» 

(керівник – Жученко Г.Я.) 

ІІ місце  переможців не визначено; 

ІІІ місце  переможців не визначено. 

 

Номінація «Архітектура» 
 

вікова категорія 10-14 років 
 

І місце Арина САВАСТЮК 

 

 

 
 

Марія ФЕСЕНКО 

- учениця Красноградського ліцею №5 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Глухомань» (керівник 

– Василів Г.В.) 
 

- учениця Комунального закладу 

«Шарівський ліцей» Богодухівської 

міської ради Богодухівського району 

Харківської області, за роботу 

«Загублений серед густих лісів, забутий 

часом і людьми...» (керівник –      

Павленко О.) 
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ІІ місце Тимофій РВАЧОВ - учень Донецького ліцею №1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району 

Харківської області, за роботу «Перлина 

сходу» (керівник – Чаговець Т.М.) 

ІІІ місце Анна КРУТОГОЛОВА - вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, за роботу 

«Українська садиба» (керівник – 

Скотаренко О.А.) 

 
вікова категорія 15-18 років 

 
І місце Анастасія МАРАКІНА 

 

 

 

 

 

Кирило ШЕСТАКОВ 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Готель «Салют»» (керівник – Пахальчук 

М.В.) 

 

вихованець Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Київ вечірній» 

(керівник – Жученко Г.Я.) 

 

ІІ місце Роман СТОРОЖКО 

 

 

 

 

 

 

Світлана 

СЄРОКУРОВА  

- учень Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей  Коломацької 

селищної ради Богодухівськокого району 

Харківської області», за роботу 

«Університет» (керівник –            

Сторожко О.Ю.) 

 

- вихованка Чугуївського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості 

Чугуївської міської ради Харківської 

області, за роботу «Дорогою Віри» 

(керівник – Іванова О.М.) 

ІІІ місце Єгор НІКОЛАЙЧИК - вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради» за роботу «Цукровий 

палац» (керівник – Плугаторьова Н.В.) 
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Номінація «Репортажне фото» 

 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Нікіта 

КОВАЛЕНКО  

 

 

 
 

Іван ЄРЕМЧУК 

- учень Качалівського ліцею ім.  

О.Д. Майорова Краснокутської селищної 

ради Богодухівського району Харківської 

області, за роботу «Моя Україна – це радісні 

діти» (керівник – Китченко Я.К.) 
 

учень Донецького ліцею №1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району 

Харківської області, за роботу «Краса врятує 

світ!» (керівник – Стародубцева Ю.В.) 

ІІ місце Софія СЕГЕДА - учениця Піщанського ліцею 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Моє майбутнє зветься 

Україна!» (керівник – Кравченко А.В.) 

ІІІ місце Єлизавета ТЕРНИК 

 

 

 
 

Кароліна 

ПРИСІЧЕНКО 

 

 

 
 

Іван СИДОРЕНКО 

- вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради», за роботу «Масляна» 

(керівник – Гнатенко Я.М.) 
 

- учениця Комунального закладу 

«Зачепилівський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області, за роботу «Дари рідного 

краю» (керівник – Перерва З.В.) 
 

- вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської 

міської ради», за роботу «День захисту 

дітей» (керівник –   Дорохов В.Л.) 
 

вікова категорія 15-18 років 
 

І місце Даніїл ПАВЛОВ 

 

 

 
 

Олексій ЧОБАЛЬКО 

- вихованець Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Золоті руки» (керівник – Дорохов В.Л.) 
 

- учень Комунального закладу 

«Бердянський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області, за роботу «Пам`яті 

борцям за свободу» (керівник- 

Вагаршакян Я.О.) 
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ІІ місце  переможців не визначено; 

ІІІ місце  переможців не визначено. 

 

Номінація «Макрофотографія» 

 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Оксана ХАЛЄЄВА 

 

 

 

 

 

Кіра ЗУБКО 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Медовий соняшник» (керівник –      

Мороз В.В.) 

 

- учениця Хрестищенської гімназії 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Подих літа»    

(керівник –  Нартова Т.О.) 

ІІ місце Маргарита МАЙСЬКА 

 

 

 

 

учениця Комунального закладу 

«Миколаївський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області, за роботу «Бабка» 

(керівник – Січкар В.О.) 

 

ІІІ місце Олександр МАРАКІН 

 

 

 

 

Даніїл 

ГОЛОБОРОДЬКО 

- вихованець Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Гусар» (керівник – Пахальчук М.В.) 

 

- учень Комунального закладу « 

Коломацький  ліцей імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

Коломацької селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області», за роботу «З Україною в серці» 

(керівник – Межерицька С.І.) 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Кіра ОХРІЙ 

 

 

 

 

 

 

- учениця Комунального закладу 

«Новомажарівський ліцей» 

Зачепилівської селищної ради 

Красноградського району Харківської 

області, за роботу «Маленька красуня» 

(керівник – Кухаренко В.О.) 
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Микита ЩЕТІНІН - учень Красноградського ліцею №5 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Роса» (керівник – 

Бондар І.П.) 

ІІ місце Олег СОРОКІН  - учень Донецький ліцей №1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району 

Харківської області, за роботу «Останній 

подих осені» (керівник – Сумець О.В.)  

ІІІ місце Катерина СИРЕНКО вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків №3 Харківської 

міської ради», за роботу «Солодунка» 

(керівник – Плугатарьова М.В.) 

 

Номінація «Флора і фауна» 

 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Аліна ТІМОШОВА 

 

 

 

 

Софія ОЛЕННІКОВА 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Жага до життя» (керівник – Мороз В.В.) 

 

вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Змій 

Горинич» (керівник – Курукіна Т.І.) 

 

ІІ місце Оксана ХАЛЄЄВА 

 

 

 
 

Софія РОМАНЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 
 

Марія ОБИХВОСТ 

- вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Весна прийшла» (керівник – Мороз В.В.) 
 

- вихованка Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області, за роботу «Там, де сосни і дуби, 

заховалися гриби» (керівник –         

Бутенко І.В.) 
 

- учениця Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей  Коломацької 

селищної ради Богодухівськокого району 

Харківської області», за роботу «Білочка» 

(керівник – Корнієнко О.О.) 
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ІІІ місце Мілана ПІЛІГРІМ  

 

 

 

 

Вікторія ЧУМАК 

 

 

 

 

 

Дмитро МАЗОРЧУК 

 

 

 

 

Софія ОЛЕННІКОВА 

- учениця Красноградського ліцею №1 ім. 

О.І.Копиленка Красноградської міської 

ради Харківської області, за роботу «Діти 

сонця» (керівник – Зінченко Л.М.) 

 

- учениця Комунального закладу 

«Солоницівський ліцей №3» 

Солоницівської селищної ради, за роботу 

«Колючий красень» (керівник –        

Ільгова С.І.) 

 

- учень Касноградського ліцею №5 

Красноградської міської ради Харківської 

області, за роботу «Равлик» (керівник – 

Василів Г.М.) 

 

- вихованка Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Диво» 

(керівник – Курукіна Т.І.) 

 

вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Назарій БОЙКО 

 

- учень Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей  Коломацької 

селищної ради Богодухівськокого району 

Харківської області», за роботу «Котики-

Братики» (керівник – Сторожко О.Ю.) 

ІІ місце  переможців не визначено; 

ІІІ місце  переможців не визначено. 

Номінація «Експериментальне фото» 

 

вікова категорія 10-14 років 

 

І місце Анастасія СКЛЯР - вихованка Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області, за роботу «Зародження 

бджолиної сім`ї» (керівник –           

Даудова Н.О.) 

ІІ місце  переможців не визначено; 

ІІІ місце  переможців не визначено. 
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вікова категорія 15-18 років 

 

І місце Анастасія МАРАКІНА - вихованка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Засніжена журавлина» (керівник – 

Пахальчук М.В.) 

ІІ місце  переможців не визначено; 

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 17.10.2022 № 62 
 

Список учасників 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото-аматорів «Моя 

Україно!», відзначених подяками Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

 

Анна ЗЛИДЕНЬ - вихованка Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Зачепилівської селищної ради 

Харківської області, за роботу «Архітектура Києва» 

(керівник – Боброва Г.О.) 

Данило ЄРЕМЕНКО - вихованець Чугуївського міського будинку 

дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області, за роботу «Шляхи 

історії» (керівник – ІвановаО.М.) 

Валерія ДЕНЬЩИКОВА - учениця Комунального закладу «Шарівський 

ліцей» Богодухівської міської ради Богодухівського 

району Харківської області, за роботу «З квітки на 

квітку літає бджола» (керівник – Павленко О.) 

Назар ГЕРАСИМЕНКО - учень Комунального закладу «Огіївський ліцей» 

Сахновщинської селишної ради Красноградського 

району Харківської області, за роботу «Ніжність» 

(керівник – Козуб Я.А.) 

Катерина СИРЕНКО - вихованка Комунального закладу «Станція юних 

техніків №3 Харківської міської ради», за роботу 

«Солодунка» (керівник – Плугатарьова Н.В.) 

Данило БИЛИМ - учень Красноградського ліцею №1  

ім. О.І. Копиленка Красноградської міської ради 

Харківської області, за роботу «Що приховує 

яблуко» (керівник – Билим Д.А.) 

Ксенія ОСТАПЧУК - учениця Комунальний заклад «Червонівський 

ліцей» Біляївської сільської ради Лозівського 

району Харківської області, за роботу «Дарунки 

осені» (керівник – Неєсалова Г.М.) 

Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

- учень  Комунальний заклад «Коломацький  ліцей 

імені Героя Радянського Союзу І.Є.Єгорова 

Коломацької селищної ради Богодухівського 

району Харківської області», за роботу «Життя» 

(керівник – Межерицька С.І.) 
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Богдан МАСЮТА - учень Лукашівської гімназії Наталинської 

сільської  ради Красноградського району 

Харківської області, за роботу «Україночка» 

(керівник – Яворська І.А.) 

Оксана ХАЛЄЄВА - вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», за роботу «Навесні колосся налилося» 

(керівник – Мороз В.В.) 

Дмитро ЦИБУЛЯ - учень Комунального закладу «Солоницівський 

ліцей №3» Солоницівської селищної ради, за 

роботу «Пливуть по річці хмари,наче дні» 

(керівник – Ільгова С.І.) 

Валерій ГЛАДЧЕНКО - учень Комунального закладу «Солоницівський 

ліцей №3» Солоницівської селищної ради, за 

роботу «Осінні джунглі Харківщини» (керівник – 

Ільгова С.І.) 

Діана КРИВОЛЬЯН - учениця  Комунального закладу «Шарівський 

ліцей» Богодухівської міської ради Богодухівського 

району Харківської області, за роботу «Ой на Івана, 

та й на Купала» (керівник – Павленко О.) 

Катерина ВАЛАНТИР - учениця Комунального закладу «Катеринівський 

ліцей» Сахновщинської селишної ради 

Красноградського району   Харківської області, за 

роботу «Я миру бажаю своїй Україні!» (керівник – 

Скопецька Ю.І.) 

Максим 

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

- учень Комунального закладу                     

«Коломацький  ліцей імені Героя Радянського 

Союзу І.Є. Єгорова Коломацької селищної ради 

Богодухівського району Харківської області», за 

роботу «Думи мої думи» (керівник – Межерицька 

С.І.) 

Єлизавета ТКАЧЕНКО - учениця Комунального закладу  

«Сахновщинський ліцей № 1» Сахновщинської 

селишної ради   Красноградського району 

Харківської області, за роботу «Я букет вам 

подарую» (керівник – Козуб Я.А.) 

Ярослав 

БЕЗКОРОВАЙНИЙ 

- учень Роздольської гімназії Наталинської 

сільської ради Красноградського району 

Харківської області, за роботу «День української 

хустки» (керівник – Ковтун Н.В.) 

Анжеліка КУЛЬБАЧНА - учениця Миронівської філії Комунального 

закладу «Біляївський ліцей» Біляївської сільської 

ради Лозівського району Харківської області, за 

роботу «Вклоняємося вам, ветерани» (керівник – 

Сивокінь В.І.) 
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Каміла ПРИХОДЬКО - учениця Комунального закладу «Біляївський 

ліцей» Біляївської сільської ради Лозівського 

району Харківської області, за роботу «З тугою за 

Україну» (керівник – Моісеєва В.А.) 

Яна СТОРОЖКО - учениця Комунального закладу «Різуненківський 

ліцей  Коломацької селищної ради 

Богодухівськокого району Харківської області», за 

роботу «Колекція» (керівник – Давидова Н.Г.) 

Андрій ШЕВЧУК - учень Комунального закладу «Шарівський ліцей» 

Богодухівської міської ради Богодухівського району 

Харківської області, за роботу «Там, де сосни і дуби, 

заховалися гриби» (керівник – Павленко О.) 

Олександр МАРКІН - вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», за роботу «Фото на паспорт» (керівник – 

Пахальчук М.В.) 

Вікторія ЧУМАК - учениця Комунального закладу «Солоницівський 

ліцей №3» Солоницівської селищної ради, за роботу 

«Дністровський лелека» (керівник – Ільгова С.І.) 

Софія РОМАНЧЕНКО - вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області, за 

роботу «Чарівний світ навколо нас» (керівник – 

Бутенко І.В.) 

Віолета КІНШАКОВА - учениця Комунального закладу «Червонівський 

ліцей» Біляївської сільської ради Лозівського 

району Харківської області, за роботу «Смугаста 

красуня» (керівник – Бабіна Т.В.) 

Богдан ЛАГОША - учень Комунальний закладу «Утківський ліцей» 

Мереф'янської міської ради Харківської області, за 

роботу «Осінні подарунки» (керівник – Завада 

М.Ю.) 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток № 3 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 17.10.2022 № 62 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт 

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

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

від 15.12.2021 року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), листа Українського 

державного центру позашкільної освіти 20.09.2022 р. № 09-23 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 року № 833-р 

«Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 

року», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року № 1236 та запровадження на території України воєнного стану згідно з 

Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022,  

від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року №259/2022, 

 від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, 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 

7 по 17 жовтня 2022 року в Комунальному закладі «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» відбувся обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (далі – Конкурс) у 

дистанційній формі.   

В Конкурсі взяло участь 198 робіт учнів, вихованців закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти з 7 районів Харківської області,  

42 об'єднаних територіальних громад, 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 (забезпечення безперешкодного доступу 

всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності). 
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До складу журі були залучені педагоги Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»:  завідувач 

відділу науково-технічної творчості, керівник зразкового художнього 

колективу студії дитячого телебачення «MÓW Production» Євгеній Лихошерст; 

керівники зразкового художнього колективу «Клуб підводного фоторгафування 

«Дельта»» Володимир Кушнір та Тетяна Азаренко; керівник гуртка «Цифрова 

фотографія» Олег Шишков; керівник студії дитячої анімації «SOVAanima» 

Вадим Болдурат. 

 За результатами конкурсу переможцями стали 75 учасників. Журі не 

визначилось із переможцями в номінації «Безбар'єрність» у зв’язку в 

відсутністю учасників. Дуже мало робіт учасників взяло участь у номінаціях 

«Експериментальне фото» та «Фото з застосуванням програми Аdobe 

Photoshop». 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», Донецького ліцею №1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району Харківської області, Комунального закладу 

«Сахновщинський ліцей № 1» Сахновщинської селищної ради 

Красноградського району Харківської області, Піщанського ліцею 

Красноградської міської ради Харківської області, Красноградського ліцею №5 

Красноградської міської ради Харківської області, Комунального закладу 

«Чернещинський ліцей» Зачепилівської селищної ради Красноградського 

району Харківської області, Комунального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Мрія» Харківської міської ради», Кегичівського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Кегичівської селищної ради, Комунального закладу «Зачепилівський 

ліцей» Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської 

області, Комунального закладу «Чугуївський ліцей №6 імені тричі Героя 

Радянського Союзу І.М. Кожедуба», Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської міської ради Харківської області, 

Комунального закладу «Станція юних техніків №3 Харківської міської ради», 

Комунального закладу «Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, 

Комунального закладу «Коломацький  ліцей імені Героя Радянського Союзу 

І.Є. Єгорова Коломацької селищної ради Богодухівського району Харківської 

області», Качалівського ліцею імені Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області, 

Комунального закладу «Різуненківський ліцей  Коломацької селищної ради 

Богодухівськокого району Харківської області», Комунального закладу 

«Бердянський ліцей» Зачепилівської селищної ради Красноградського району 

Харківської області, Комунального закладу «Шарівський ліцей» Богодухівської 

міської ради Богодухівського району Харківської області, Чугуївського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської 

області, Хрестищенської гімназії Красноградської міської ради Харківської 

області, Комунального закладу «Миколаївський ліцей» Зачепилівської селищної 
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ради Красноградського району Харківської області, Комунального закладу 

«Новомажарівський ліцей» Зачепилівської селищної ради Красноградського 

району Харківської області, Краснокутського центру дитячої та юнацької 

творчості Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області, Красноградського ліцею №1 ім. О.І. Копиленка Красноградської міської 

ради Харківської області, Комунального закладу «Солоницівський ліцей №3» 

Солоницівської селищної ради. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


