
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

05.12.2022 Харків № 80

 
Про результати проведення 
обласної фотовиставки 
«Територія пригод 2022», 
присвяченої  300-річчю 
з дня народження 
Григорія Сковороди 
 
  Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 
відповідно до плану роботи  Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості» (далі – Палац) на 2022 рік, 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 утвердження в 
свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги 
до культурного та історичного минулого України, формування толерантного 
ставлення до інших народів, культур і традицій, популяризації туристсько-
краєзнавчої, екскурсійної діяльності серед дітей та учнівської молоді закладів 
освіти, з 01 червня по 30 вересня 2022 року відбулась  обласна фотовиставка 
«Територія пригод 2022», присвячена   300-річчю з дня народження Григорія 
Сковороди в дистанційній формі на офіційній сторінці Палацу в Facebook: 
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,   
 

НАКАЗУЮ:  

1. Визначити переможців обласної фотовиставки «Територія пригод 
2022», присвяченої 30-річчю незалежності України (далі – Фотовиставка) 
(додаток 1).  
 

2. Відзначити учасників Фотовиставки, які посіли перші, другі та треті 
місця, приз глядацьких симпатій дипломами Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відповідно І, ІІ і 
ІІІ ступенів.  



 
3. Довести інформацію про результати Фотовиставки до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 
області (додаток 2).  
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 
 
 
Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 
 
З наказом ознайомлені:  
Курукіна Т. І.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 1 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 05.12.2022 № 80 

 

Список переможців і призерів  
обласної фотовиставки «Територія пригод 2022»,  присвяченої  

300-річчю з дня народження Григорія Сковороди 
 

Номінація «Походи та змагання» 
 

І місце - Артур КЛЮЧКА  - учень Комунального навчального 
закладу «Центр позашкільної освіти» 
 Циркунівської сільської ради 
Харківського району Харківської області, 
 за фотороботу «Друге дихання»; 
 

ІІ місце - Дар'я 
КОРОЧАНСЬКА  

- учениця Бердянського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 
Зачепилівської селищної ради Харківської 
області Красноградського району,  за 
фотороботу «Зимові розваги»; 

ІІІ місце - Святослав 
ГУРАВОВ  

- учень Комунального закладу «Івано-
Шийчинська гімназія» Богодухівської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області, за фотороботу «На 
привалі»; 

ІІІ місце - Богдан ГРЕГА  - вихованець Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради», за фотороботу «Змагання з 
ракетопланеризму»; 

Приз 
глядацьких 
симпатій 

- Олеся 
АЛЕКСАНДРОВА 

- вихованка Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради», за фотороботу «Водними 
стежками»; 



Приз 
глядацьких 
симпатій 

- Артур КЛЮЧКА  - вихованець Комунального навчального  
закладу «Центр позашкільної освіти» 
 Циркунівської сільської ради 
Харківського району Харківської області, 
 за фотороботу «Чорногорський хребет. На 
вершині гори Говерла». 

Номінація «Туризм в обличчях (портрет)» 

І місце - Міра 
ГОРОБЧЕНКО  

- вихованка Комунального закладу 
 «Дворічанський  центр дитячої та 
юнацької творчості»  Дворічанської 
селищної ради Куп'янського району  
Харківської області, за фотороботу «Друзі 
завжди разом»; 

ІІ місце - Мілана ЧЕНЦОВА  - учениця Балаклійського ліцею №5 
Балаклійської міської ради Харківської 
області, за фотороботу «Сімейна 
подорож»; 

ІІІ місце - Дмитро 
ВРАЗОВСЬКИЙ  

- вихованець Борівського будинку дитячої 
та юнацької творчості Борівської селищної 
ради Ізюмського району Харківської 
області, за фотороботу «Останні осінні 
дні»; 

Приз 
глядацьких 
симпатій 

- Кирило ПЕРШИН  - вихованець Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Південної 
міської ради Харківського району, за 
фотороботу «Цікава фотоохота»; 

Приз 
глядацьких 
симпатій 

- Данило 
КРАМАРЕНКО  

- учень  Балаклійського ліцею №5 
Балаклійської міської ради Харківської 
області, за фотороботу «Регата». 

Номінація «Мандрівки Батьківщиною» 

І місце - Діана 
КІНШАКОВА  

- вихованка Комунального закладу 
«Червонівський ліцей» Біляївської сільскої 
ради Лозівського району Харківської 
області, за фотороботу  «Природа 
Карпат»; 

ІІ місце - Єгор РІЗУНЕНКО  - учень Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області», за фотороботу 
«Коломак восени»; 



ІІІ місце - Марія ОБИХВОСТ  - вихованка Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області», за фотороботу 
«Мандрівка до моря»; 

Приз 
глядацьких 
симпатій 

- Марія ПОПОВА  - вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Південної 
міської ради Харківського району, за 
фотороботу «Карпатські пригоди. Перші 
квіти»; 

Приз 
глядацьких 
симпатій 

- Ілля НЕДОГРОК  - вихованець Балаклійського центру дитячої 
та юнацької творчості Балаклійської 
міської ради Харківської області, за 
фотороботу «Мандри Україною». 

Номінація «Стежками Григорія Сковороди» 

І місце  Анна КИСЛИЦЯ  - учениця Бердянського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 
Зачепилівської селищної ради 
Харківської області Красноградського 
району, за фотороботу «У музеї Г.С. 
Сковороди»; 

ІІ місце - Вікторія ДУДКА  - учениця Комунального закладу 
«Вовчанський ліцей №2 Вовчанської 
міської ради Чугуївського району 
Харківської області», за фотороботу 
«Дитяча подорож у минуле»; 

ІІІ місце - Ольга КАТРЕЧКО  - учениця Комунального закладу 
«Покотилівський ліцей «Промінь» 
Височанської селищної ради 
Харківського району Харківської 
області», за фотороботу «Подорож з 
друзями стежками Григорія Сковороди»; 

Приз 
глядацьких 
симпатій 

- Максим 
МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

- учень Комунального закладу 
«Коломацький ліцей імені Героя 
Радянського Союзу І.Є. Єгорова 
Коломацької селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області», за фотороботу «Пам'ятник 
письменнику в Лохвиці»; 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 2 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 05.12.2022 № 80 

 
Інформація про результати проведення 

обласної фотовиставки «Територія пригод 2022», 
 присвяченої   300-річчю з дня народження Григорія Сковороди 

 
Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до плану роботи  Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості» (далі – Палац) на 2022 рік, 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 утвердження в свідомості 
і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до 
культурного та історичного минулого України, формування толерантного 
ставлення до інших народів, культур і традицій, популяризації туристсько-
краєзнавчої, екскурсійної діяльності серед дітей та учнівської молоді закладів 
освіти, з 01 червня по 30 вересня 2022 року (дата та форма проведення були 
змінені) відбулась  обласна фотовиставка «Територія пригод 2022», присвячена  
300-річчю з дня народження Григорія Сковороди (далі – фотовиставка) в 
дистанційній формі на офіційній сторінці Палацу в Facebook: 
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua.  

На фотовиставку було надіслано 536 робіт учнів та вихованців закладів 
освіти з 46 територіальних громад 7 районів Харківської області Харківської 
області та 5 районів міста Харкова. 

За результатами фотовиставки переможцями стали  
20 учасників, серед них кількість учнів закладів загальної середньої освіти 
становить 11 осіб, кількість вихованців закладів позашкільної освіти – 9 осіб. 

До складу журі були залучені педагогічні працівники Палацу: Курукіна 
Тетяна, заступник директора з виховної роботи,  керівник зразкового 
художнього колективу студії дитячого телебачення; Шишков Олег,  керівник 
гуртка «Юні фотоаматори»; Болдурат Вадим, керівник гуртка «Дитяча 
анімація»; Чередніченко Олег, завідувач відділу туризму, краєзнавства та 
спорту; Деркачова Марина, М’якушкин Євген, Чередніченко Олена, Зубенко 
Лариса - культорганізатори відділу туризму краєзнавства та спорту.  

Фотовиставка проводилась у 4-х номінаціях: «Мандрівки Батьківщиною», 
«Стежками філософа-мандрівника Григорія Сковороди», «Походи та 



змагання», «Туризм в обличчях».  Під час оцінювання робіт журі ураховано 
рівень виконання робіт, самостійність у виконанні, загальну охайність 
оформлення, повноту розкриття теми роботи та відповідність номінаціям, а 
також новизна та сучасність матеріалу, технічна складність, ступінь емоційного 
впливу. 

Цього року журі відмітили зріст художньої фотомайстерності, 
професійність робіт та майже повну відповідність робіт заявленим номінаціям, 
особливо робіт у номінації «Походи та змагання».         
 

 

Директор          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


