
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 
НАКАЗ 

 
16.12.2022 Харків № 87 
 
Про підсумки проведення обласного 
заочного (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського конкурсу робіт юних 
фотоаматорів «Моя країна – 
Україна!» 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану 
роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» на 2022 рік, ураховуючи лист Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 
від 14.11.2022 № 207 «Про проведення Всеукраїнського заочного конкурсу 
робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!», з 01 по 27 грудня 2022 року 
проведено обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського заочного конкурсу 
робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» (далі – Конкурс). 

Конкурс проводився з метою національно-патріотичного виховання, 
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, які показали значні результати 
з фотоаматорства, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості». 

 
5. Довести інформацію про результати проведення Конкурсу до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 
області (додаток 3). 

 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з 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 16.12.2022 № 87  

 
 

Список переможців і призерів  
обласного заочного (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» 
 

Номінація «Пейзаж» 
 

І місце - ПОКУСА Денис 
 

-  учень 4-Б класу Красноградського ліцею 
№3 Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Мирний 
світанок» (керівник – ВОЛОШКО Ліана 
Володимирівна) 

І місце - ВЛАСЕНКО 
Катерина 

- вихованка гуртка «Екологічне 
краєзнавство» Краснокутського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області за роботу «Ромашкова 
Батьківщина» (керівник – ВЛАСЕНКО 
Наталія Володимирівна) 

І місце - ВОЛОБУЄВ 
Станіслав 

- учень 5-В класу КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ПОКОТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
«ПРОМІНЬ» ВИСОЧАНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за 
роботу «Вечірнє море» (керівник – 
ОЛЕКСЕНКО Олена Василівна)

І місце - ЄФІМЕНКО 
Олександра 

- учениця 9 класу Лукашівської гімназії 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Мати-Україно!» 
(керівник – ДОЛЖЕНКОВА Олена 
Андріївна) 
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І місце - СКРИННІКОВА 
Валерія 

- учениця 10 класу Комунального закладу 
«Дворічнокутянський ліцей» 
Солоницівської селищної ради 
Харківського району Харківської області 
за роботу «Там, де ховається сонце» 
(керівник – ШЕЛЕСТ Тетяна Олексіївна)

І місце - МАРАКІН 
Олександр 

- вихованець гуртка «Музична скринька» 
Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради» за роботу «Там де гори, 
полонини» (керівник – ПАХАЛЬЧУК 
Марина Вікторівна) 

ІІ місце - ЯРЕЩЕНКО 
Олександра 

- учениця 9-Б класу Красноградського 
ліцею № 4 Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Вогняне 
сонце» (керівник – ЯРЕЩЕНКО Ольга 
Володимирівна)

ІІ місце - ПРОЦАК Софія - учениця Комунального закладу 
«Новомиколаївський ліцей» 
Шевченківської міської ради Харківської 
області (керівник – БУРЛАКА 
Олександра Дмитрівна) 

ІІ місце - ЗОЛОТУХІНА 
Аліна 

- вихованка гуртка «Дитяче телебачення» 
Красноградського центру дитячої та 
юнацької творчості Красноградської 
міської ради Харківської області за 
роботу «Краса Синевиру» (керівник – 
ЖУЧЕНКО Галина Яківна) 

ІІ місце - ЧИСТІКОВА Яна - учениця 5-А класу Красноградського 
ліцею № 3 Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Безкраї 
простори Українського поля» (керівник – 
БИХУН  Наталія Олексіївна) 

ІІ місце - НІКОЛАЙЧИК 
Єгор 

- вихованець гуртка «Секретар керівника» 
Комунального закладу «Станція юних 
техніків № 3 Харківської міської ради» за 
роботу «Окраса України» (керівник – 
ПЛУГАТАРЬОВА Надія Володимирівна)

ІІ місце - РЕЗЧЕНКО Аріна - учениця 10 класу Комунального закладу 
«Чугуївський ліцей № 6 імені тричі Героя 
Радянського Союзу І.М. Кожедуба» 
Чугуївської міської ради Харківської 
області за роботу «Осінь у моєму місті» 
(керівник – ШУДРАК Ганна Юріївна) 
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ІІ місце - ЗАТОЛОКІН 
Арсеній 

- вихованець гуртка «Художня обробка 
деревини» Комунального закладу 
«Зміївський центр дитячої та юнацької 
творчості» Зміївської міської ради 
Чугуївського району Харківської області 
за роботу «Захід сонця» (керівник – 
ЗАТОЛОКІНА Тетяна Володимирівна) 

ІІ місце - ВАГА Єлизавета - учениця 9 класу Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 3» 
Харківської області за роботу «Лани 
широкополі» (керівник – ГАНЕЧА Ольга 
Вікторівна) 

ІІ місце - ПИЛИПЧУК 
Валерія 

- учениця Перекіпської гімназії 
Валківської міської ради Богодухівського 
району Харківської області за роботу 
«Сонях» (керівник – СВИНАР Ольга) 

ІІ місце - ІВАНЬКО Сніжана - учениця 3 класу Роздольської гімназії 
Наталинської сільської ради Харківської 
області (керівник – ІЛЬЇНА Валерія 
Володимирівна)

ІІ місце - ЖЕРЕБНИЙ Вадим - учень Андріївського ліцею № 2 
Донецької селищної ради Ізюмського 
району Харківської області за роботу «Це 
моя ідея щастя» (керівник – 
УСТИЧЕНКО Наталія Анатоліївна) 

ІІ місце - КИРИЧЕНКО 
Мілана 

-  учениця Хрестищенської гімназії 
Красноградської міської ради Харківської 
області за роботу «Бабка-модниця» 
(керівник – БРИЖАНЬ Світлана 
Олександрівна) 

ІІ місце  - ГЛУХОВЕЦЬКИЙ 
Артур 

- вихованець гуртка «Фітодизайн» 
Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Джерело» 
Височанської селищної ради 
Харківського району Харківської 
області» за роботу «Синевир» (керівник – 
ГЛУХОВЕЦЬКА Вікторія Вікторівна) 

ІІ місце - ЦИБУЛЯ Дмитро - учень Комунального закладу 
«Солоницівський ліцей №3» 
Солоницівської селищної ради 
Харківської області за роботу «Вишневий 
захід сонця» (керівник – ІЛЬГОВА 
Світлана Іванівна) 
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ІІІ місце - ПОЛЬЩИКОВ 
Нікіта 

- учень Красноградського ліцею № 2 
Красноградськоі міської ради Харківської 
області за роботу «Перший подих весни» 
(керівник – ЩЕРБАКОВА Наталія 
Володимирівна) 

ІІІ місце - КИЗИМЕНКО 
Вероніка 

- учениця Андріївського ліцею №1 
Донецької селищної ради Ізюмського 
району Харківської області за роботу 
«Неймовірне Чорне море» (керівник – 
КРИШНЯ Олена Миколаївна) 

ІІІ місце - АНТОНЕНКО 
Дар’я 

- учениця 9 класу Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 13» 
Харківської обласної ради (керівник – 
ПОГОРЕЛИЙ Олексій Олексійович)  

ІІІ місце - УСОВ Матвєй - учень Красноградського ліцею № 2 
Красноградськоі міської ради Харківської 
області за роботу «Лісова диковина» 
(керівник – ЩЕРБАКОВА Наталія 
Володимирівна) 

ІІІ місце - КАЛЕТИНЕЦЬ 
Наталія 

- учениця Новомиколаївського ліцею 
Шевченківської селищної ради 
Куп’янського району Харківської області 
(керівник – ПЧЕЛЬНІК Наталія 
Тикушівна)

ІІІ місце - ГРИГОРЕНКО 
Максим 

- вихованець гуртка «Спортивний туризм» 
Кегичівського Будинку дитячої та 
юнацької творчості Кегичівської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Подвійні 
барви веселки» (керівник – МАХОТКА 
Володимир Павлович) 

ІІІ місце  - КАПУСТА Дмітрій - учень Володимирівської гімназії 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Ранкова тиша» 
(керівник – СТОГНІЙ Наталія 
Вікторівна) 

ІІІ місце - КОЛІСНИК Назар - учень Кобзівської гімназії Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Захід 
сонця» (керівник –  МИРОНЧУК Андрій 
Іванович)
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ІІІ місце - НОСКОВА Софія - вихованка гуртка «Оздоровча гімнастика» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Літо 
очима дитини» (керівник – 
КАЛІНІЧЕНКО Марина Миколаївна) 

ІІІ місце - РОМАНЧЕНКО 
Софія 

- вихованка гуртка «Юні туристи-
краєзнавці» Краснокутського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області за роботу «Неймовірні краєвиди» 
(керівник – БУТЕНКО Світлана 
Вікторівна) 

ІІІ місце - АБРАМОВ 
Володимир 

- вихованець гуртка «Фольклорно-
етнографічне краєзнавство» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу 
«Гармонійне поєднання природних 
кольорів» (керівник – РОМАНЧЕНКО 
Ольга Владиславівна) 

ІІІ місце - БАЙДЮК Артем - учень Кобзівської гімназії Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області за роботу 
«Красноград взимку» (керівник – 
КУХЛІЙ Світлана Іванівна) 

ІІІ місце - РОМАНЮК Анна - учениця КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«МЕРЕФ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ЛІЦЕЙ» МЕРЕФ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
за роботу «Літній день» (керівник – 
РОМАНЮК Валентина Михайлівна) 

 
Номінація «Натюрморт» 

 
І місце - РУДЕНКО Діана 

 
-  вихованка Красноградського центру 

дитячої та юнацької творчості 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Пікнік» 
(керівник – РУДЕНКО Дана 
Миколаївна) 
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І місце - ЗОЛОТАРЬОВА 
Евеліна 

- вихованка гуртка «Декоративно-
ужиткове мистецтво» Кегичівського 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Кегичівської селищної ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Кава із смаколиками» 
(керівник – ЖОРНЯК Олена Василівна) 

І місце - ОЛЕНДАРЕНКО 
Іван 

- учень Комунального закладу 
«Новоолександрівський ліцей» 
Сахновщинської селишної ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Українські 
смаколики» (керівник – 
МІРОШНІЧЕНКО І.С.) 

І місце - СІТЯЄВА Ніколь - учениця 7 класу Кобзівської гімназії 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Незламність» 
(керівник – НІКАНДРОВА Олена 
Олександрівна)

І місце - ІВАНЬКО Сніжана - учениця 3 класу Роздольської гімназії 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Квіти в рідній хаті» 
(керівник – ІЛЬЇНА Валерія 
Володимирівна) 

ІІ місце - КОБОЗАЄВА Аліса - вихованка гуртка «Петриківський 
розпис» Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» 
Харківської обласної ради  (керівник – 
ВЕЛИЧЕНКО Анна Геннадіївна)

ІІ місце - НЕЦОРА Данило - учень студії «Творчість на дотик!» 
Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа імені В. Г. Короленка» 
Харківської обласної ради за роботу 
«Плоди Харківської землі» (керівник – 
КУБАНСЬКА  Наталія Володимирівна) 

ІІ місце - ГОНТАР Марія - вихованка Красноградського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Дари 
осені» (керівник – МАКАРЕНКО 
Вікторія Вікторівна) 
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ІІІ місце - ГНАТЕНКО 
Ярослав 

- учень 5 класу Красноградськго ліцею 
№1 імені О.І. Копиленка 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Казкові 
яблука» (керівник – ЗІНЧЕНКО Лілія 
Миколаївна)

 
Номінація «Жанрове фото» 

І місце - ГРИЦЮТА Дар’я -  учениця 2- Б класу Андріївського ліцею 
№1 Донецької селищної ради Ізюмського 
району Харківської області  за роботу 
«Воєнні будні» (керівник – КРИШНЯ 
Олена Миколаївна) 

 
І місце - ДОРОЖКО Поліна - учениця 6 класу Комунального закладу 

«Різуненківський ліцей Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області» за роботу «У саду 
гуляла» (керівник – КОРНІЄНКО Оксана 
Олександрівна) 

І місце - МОРЕВА Дар’я - учениця 10 класу Комунального закладу 
«Мартівський ліцей Печенізької 
селищної ради Харківської області» за 
роботу «Дівчинка» (керівник – 
АЛЕКСАНЯНЦ Олександр Віталійович) 

І місце - НЕСТЕРЕНКО 
Маргарита 

- учениця Комунального закладу 
«Лигівський ліцей» Сахновщинської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області за роботу  
«З Україною в серці» (керівник – 
АНДРІЙЧЕНКО В.О.) 

І місце - ЦИГАНЮК Ірина  - вихованка гуртка «Психологія» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району за 
роботу «Чекаю на ранок» (керівник – 
ІВАНОВА Наталія Іванівна) 

І місце - ЯРЕЩЕНКО 
Олександра  

- учениця 9-Б класу Красноградського 
ліцею № 4 Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Осіння 
гостя» (керівник – ЯРЕЩЕНКО Ольга 
Володимирівна) 
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І місце - КАНЮКА Ольга - учениця 8 класу Лукашівської гімназії 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Україна – рідний 
край» (керівник – ДОЛЖЕНКОВА Олена 
Андріївна) 

ІІ місце - ЧУМАК Ксенія - вихованка гуртка «Народна творчість» 
Красноградського центру дитячої та 
юнацької творчості Красноградської 
міської ради Харківської області 
(керівник – БІЛОКІНЬ Лідія 
Святославівна) 

ІІ місце - НОВОСЬОЛ 
Михайло  

- учень Комунального закладу 
«Вільшанський ліцей» Солоницівської 
селищної ради Харківського району за 
роботу «Я син народу, що в гору йде...» 
(керівник – НОВОСЬОЛ Юлія 
Олександрівна) 

ІІ місце - МАРАВЛЬОВА 
Анна 

- учениця 10 класу Комунального закладу 
«Мартівський ліцей Печенізької 
селищної ради Харківської області» за 
роботу «Лавандове поле» (керівник – 
АЛЕКСАНЯНЦ Олександр Віталійович) 

ІІ місце - ХВОРОСТИНКО 
Альона 

- учениця Добренського ліцею 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Квітнева історія» 
(керівник – ВЕРМЕН Н. І.) 

ІІ місце - НЕПІЙКО Катерина - учениця Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області» за роботу «По 
погоді» (керівник – СТОРОЖКО Ольга 
Юріївна) 

ІІ місце - ЦЕРКОВНА Юлія - вихованка гуртка «Рідний край» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Щасливе 
дитинство» (керівник – КАРЕЛОВА 
Аліна Станіславівна) 
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ІІ місце - ВЛАСЕНКО Дарина - вихованка гуртка «Екологічне 
краєзнавство» Краснокутського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області за роботу «Мить» (керівник – 
ВЛАСЕНКО Наталія Володимирівна) 

ІІ місце - САЛІМОН Світлана - учениця Красноградського ліцею № 4 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Нереальна 
реальність Людини Павука» (керівник – 
ПІДДУБНА Вікторія Олександрівна) 

ІІ місце - ТУЛЯКОВ 
Олександр 

- учень Березівської гімназії Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області за роботу «Майбутнє 
України» (керівник – ПРІЙДАК Ірина 
Володимирівна) 

ІІ місце - ГОРНЄВА Вікторія -  учениця Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа 
№ 3»Харківської обласної ради за роботу 
«Осінь на Північній Салтівці» (керівник 
– ДОЛГАНЮК Ольга Василівна) 

ІІ місце - ПАЩЕНКО Мілана -  учениця Комунального закладу 
«Чугуївській ліцей № 6 імені тричі Героя 
Радянського Союзу І.М. Кожедуба» за 
роботу «Неповторні хмари над 
Дністром» (керівник – ТЕРЕХОВА 
Людмила Юріївна) 

ІІІ місце - РОМАНЧЕНКО 
Єлізавєта 

- вихованка гуртка «Рідний край» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Кольори 
нашої незламної України» (керівник –  
БУТЕНКО Інна Валеріївна) 

ІІІ місце - ПІКАЛОВ Марк - учень Красноградського ліцею № 3 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Майбутні 
захисники України» (керівник – 
КОВАЛЕНКО Олена Вікторівна) 



 12

ІІІ місце - МАКЕЄВ Іван - учень Комунального закладу 
«Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» за роботу «Життя як 
воно є» (керівник – САВЧУК Володимир 
Володимирович) 

ІІІ місце - БАБЕНКО Марія - вихованка Комунального закладу 
«Валківський Будинок дитячої та 
юнацької творчості Валківської міської 
ради Харківської області» за роботу 
«Українки ми маленькі - українці батько 
й ненька» (керівник – СКРИПНІК Неля 
Павлівна) 

ІІІ місце - ТУЖИЛІНА Еліна - вихованка гуртка «Музична скринька» 
Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради» за роботу «Похід» 
(керівник – ПАХАЛЬЧУК Марина 
Вікторівна) 

ІІІ місце - ТИМЧЕНКО 
Анастасія 

- вихованка фотогуртка «Позитив» 
Комунального закладу «Центр дитячої та 
юнацької творчості» Південної міської 
ради Харківського району Харківської 
області за роботу «Жовтоблакить рідних 
луків» (керівник – ПІДКОПАЙ Т.В.) 

 
Номінація «Пам’ятки архітектури» 

І місце - МАРАКІН 
Олександр  
 

- вихованець гуртка «Музична скринька» 
Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради» за роботу «Слава 
Україні!» (керівник – ПАХАЛЬЧУК 
Марина Вікторівна) 

І місце - ЯРЕЩЕНКО 
Олександра 

- учениця 9-Б класу Красноградського 
ліцею № 4 Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу 
«Величний університет із загадковою 
історією» (керівник – ЯРЕЩЕНКО 
Ольга Володимирівна) 
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І місце - НЕЦОРА  Данило 
 

- учень 11 класу, вихованець студії 
«Творчість на дотик» Комунального 
закладу «Харківська спеціальна школа 
імені В.Г. Короленка» Харківської 
обласної ради за роботу «Харківський 
католицький храм» (керівник – 
КУБАНСЬКА Наталія Володимирівна) 

І місце - КУНИК Софія - учениця Красноградського ліцею № 4 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Костел 
Святого Миколая» (керівник – 
ЛОМАКА Вікторія Євгеніївна) 

ІІ місце - КАЛЬНИЦЬКА 
Анастасія 
 

- вихованка гуртка «Петриківський 
розпис» КЗ «Харківська спеціальна 
школа № 5» Харківської обласної ради  
(керівник – ВЕЛИЧЕНКО Анна 
Геннадіївна) 
 

ІІ місце - ЛЕМАК Анастасія - учениця Андріївського ліцею № 1 
Донецької селищної ради Ізюмського 
району Харківської області за роботу 
«Незламний Тарас» (керівник – 
ГРИЦЮТА Вікторія Юріївна) 

ІІ місце - МАКЕЄВ Іван - учень Комунального закладу 
«Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» за роботу «Харків. 
Люблю» (керівник – САВЧУК 
Володимир Володимирович) 

ІІ місце - ГОНЧАРЕНКО 
Олександр 

- учень Берестовеньківської філії 
Красноградського ліцею №4 
Красноградської міської ради 
Харківської області (керівник – ГОЛУБ 
Світлана Петрівна)

ІІ місце - ПУГАЧ  Ніка - учениця Комунального закладу 
«Павлівська гімназія» Богодухівської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – 
КРАВЧЕНКО Н.В.) 

ІІ місце - ПОСПЄЛОВА 
Поліна 

- учениця 6 класу Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 9»  
Харківської обласної ради ради 
(керівники – САМОЙЛОВА Тетяна 
Йосипівна, ЧЕРНОВА Юлія 
Геннадіївна, КУЧЕРЯВА Ірина 
Вікторівна) 
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ІІ місце - БОРЦОВА Мілана - учениця КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«МЕРЕФ‘ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ЛІЦЕЙ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за 
роботу «Незламна фортеця» (керівник – 
ПУТРЯ Ірина Миколаївна) 

ІІІ місце - ЄГУНОВА Злата - учениця Комунального закладу 
«Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» за роботу 
«Шарівський палац» (керівник – ТАРАН 
Дар’я Володимирівна) 

ІІІ місце - ДЕМИДЕНКО 
Роман 

- учень Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 13» 
Харківської обласної ради за роботу 
«Пам’ятник Івану Мазепі у Полтаві» 
(керівник – ЧЕПЕНКО Олена 
Володимирівна) 

ІІІ місце - КОСТИШАК 
Поліна 

- учениця Комунального закладу 
«Шевченківський ліцей» 
Сахновщинської селищної ради 
Красноградського району Харківської 
області  за роботу «Шарівський замок» 
(керівник –ПРАВДЕНКО А.П.)  

Номінація «Живий світ (фото тварин та рослин)» 
 

І місце - ПОПОВ Володимир - вихованець гуртка «Юні географи-
дослідники» Красноградського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «У 
високій траві» (керівник – БУГАЄНКО 
Тетяна Олексіївна) 

 
І місце - РЕЗЧЕНКО Аріна - учениця 10 класу Комунального закладу 

«Чугуївський ліцей № 6 імені тричі 
Героя Радянського Союзу І.М. 
Кожедуба» Чугуївської міської ради 
Харківської області за роботу «У 
пошуках пригод» (керівник – ШУДРАК 
Ганна Юріївна) 
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І місце - ЧУДИК Ангеліна - учениця 6 класу Комунального закладу 
«Мартівський ліцей Печенізької 
селищної ради Харківської області» за 
роботу «Одинокий та гордий» (керівник 
– АЛЕКСАНЯНЦ Олександр 
Віталійович) 

І місце - МАКЕЄВ Іван -  учень Комунального закладу 
«Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» за роботу 
«Смачного» (керівник – САВЧУК 
Володимир Володимирович) 

І місце - ГЛУХОВЕЦЬКИЙ 
Вячеслав  

- вихованець гуртка «Природа рідного 
краю» Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Джерело» 
Височанської селищної ради 
Харківського району Харківської 
області» за роботу «Руда красуня» 
(керівник – ГЛУХОВЕЦЬКА Вікторія 
Вікторівна) 

І місце - РУДЕНКО Марія - вихованка гуртка «Екологічне 
краєзнавство» Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти «Джерело» 
Височанської селищної ради 
Харківського району Харківської 
області» за роботу «Смугаста небезпека 
(керівник – ЗОРЯ Ганна Сергіївна) 

І місце - ХИХЛЯ Степан - учень КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ЛІЦЕЙ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за 
роботу «Трудівниця» (керівник – 
ХИХЛЯ Катерина Василівна) 

ІІ місце - СИРЕНКО  
Катерина 

- вихованка Комунального закладу 
«Станція юних техніків № 3 Харківської 
міської ради» за роботу «Символи 
життя» (керівник – ПЛУГАТАРЬОВА 
Надія Володимирівна) 

ІІ місце - КІМНАТНИЙ Ілля - учень 6 класу Комунального закладу 
«Мартівський ліцей Печенізької 
селищної ради Харківської області» за 
роботу «Песики» (керівник –
АЛЕКСАНЯНЦ Олександр Віталійович) 
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ІІ місце - ПАХОМОВ Микола - учень Комунального закладу «Сазоно-
Баланівська гімназія» Богодухівської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Осіннє 
яблуко» (керівник – НАЙПАК Тетяна) 

ІІ місце - ГНАТЕНКО 
Ярослав 

- учень Красноградського ліцею № 1 імені 
О.І. Копиленка Красноградської міської 
ради Харківської області за роботу 
«Чарівне життя» (керівник – ЗІНЧЕНКО 
Лілія Миколаївна) 

ІІ місце - ПАЩЕНКО Мілана - учениця Комунального закладу 
«Чугуївській ліцей № 6 імені тричі Героя 
Радянського Союзу І.М. Кожедуба» за 
роботу «Осінній каприз» (керівник – 
ТЕРЕХОВА Людмила Юріївна) 

ІІ місце - МОРГУН Мілана - учениця 4 класу Комунального закладу 
«Мартівський ліцей Печенізької 
селищної ради Харківської області» за 
роботу «Лелека» (керівник –
АЛЕКСАНЯНЦ Олександр 
Віталійович) 

ІІ місце - ЗОЛОТУХІНА 
Аліна 

- вихованка гуртка «Дитяче телебачення» 
Красноградського центру дитячої та 
юнацької творчості Красноградської 
міської ради Харківської області за 
роботу «Мухомор» (керівник – 
ЖУЧЕНКО Галина Яківна) 

ІІ місце - МОСІЙЧУК Анна - учениця 9 класу Лукашівської гімназії 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Стежками рідного 
краю» (керівник – МАКСИМЕНКО 
Анастасія Сергіївна) 

ІІ місце - САЛІМОН Світлана - учениця Красноградського ліцею № 4 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу 
«Гуцульські помічники» (керівник – 
ПІДДУБНА Вікторія Олександрівна) 

ІІ місце - ПИЛИПЧУК 
Валерія 

- учениця Перекіпської гімназії 
Валківської міської ради 
Богодухівського району харківської 
області за роботу «Жук» (керівник – 
СВИНАР Ольга) 
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ІІ місце - ЖОРНОВИЙ Денис - учень Красноградського ліцею № 2 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу 
«Дивовижний жук-олень» (керівник – 
БАБЕНКО Олександра Анатоліївна) 

ІІІ місце - СКОРОБОГАТИЙ 
Микола 

- учень Андріївського ліцею Донецької 
селищної ради Ізюмського району 
Харківської області за роботу «Все що 
рідне!» (керівник – ЧУРИЛОВА 
Валентина Пилипівна) 

ІІІ місце - АБРАМОВА Ксенія - вихованка гуртка «Юні туристи-
краєзнавці» Краснокутського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області (керівник – БУТЕНКО Світлана 
Вікторівна) 

ІІІ місце - ДУХНИЧ Анна - учениця Комунального закладу 
«Новомиколаївський ліцей» 
Шевченківської міської ради 
Харківської області за роботу «Моя сіра 
радість» (керівник – БУРЛАКА 
Олександра Дмитрівна) 

ІІІ місце - КИЗИМЕНКО 
Вероніка 

- учениця Андріївського ліцею № 1 
Донецької селищної ради Ізюмського 
району Харківської області (керівник – 
КРИШНЯ Олена Миколаївна) 

ІІІ місце - ФЕДОРАН Ігор - учень Красноградського ліцею № 2 
Красноградської міської ради 
Харківської області за роботу «Хоч 
отруйні, але гарні» (керівник – 
ШИЛЬКО Юлія Анатоліївна) 

ІІІ місце - САВЧЕНКО  Уляна - вихованка гуртка «Фольклорно-
етнографічне краєзнавство» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Умка» 
(керівник – ПОЛЕЖАКА Юлія 
Олександрівна) 
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ІІІ місце - ОЧКАС Аріна - вихованка гуртка «Художня вишивка» 
Комунального закладу 
«Сахновщинський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Сахновщинської 
селищної ради Красноградського 
району Харківської області за роботу 
«Оце вродило!» (керівник – Зайцева 
Т.П.) 

ІІІ місце - ПАВЛЮХ Аліса - вихованка гуртка «Екологічне 
краєзнавство» Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти «Джерело» 
Височанської селищної ради 
Харківського району Харківської 
області» за роботу «Під прикриттям» 
(керівник – ЗОРЯ Ганна Сергіївна) 

Номінація «Експериментальне фото» 
І місце - РЕЗЧЕНКО Аріна - учениця Комунального закладу 

«Чугуївський ліцей № 6 імені тричі 
Героя Радянського Союзу І.М. 
Кожедуба» Чугуївської міської ради 
Харківської області за роботу «Промінь 
перемоги» (керівник – ШУДРАК Ганна 
Юріївна) 

 
І місце - ПРОХОРОВА 

Андріана 
- вихованка гуртка «Образотворче 

мистецтво» Кегичівського Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Кегичівської селищної ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Природа художник» 
(керівник – ОСАДЧА Ганна 
Анатоліївна) 

І місце - СЕМІХАТ Дмитро - учень 7-А класу КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ 
МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ» 
МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за роботу 
«Душа жінки» (керівник – 
ПИРОЖЕНКО Юлія Ігорівна) 

ІІ місце - РЕЗНІЧЕНКО 
Єлизавета 

- учениця Комунального закладу 
«Сахновщинський ліцей № 2» 
Сахновщинської селищної ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Ранкова роса» 
(керівник – САРАЄВА  В.М.) 
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ІІ місце - СПАСКІНА Валерія - учениця Комунального закладу 
«Чугуївський ліцей № 1 імені І.Ю. 
Рєпіна» Чугуївської міської ради 
Харківської області за роботу «Зоряна 
ніч» 

ІІ місце - СМОЛІЙ Марина - учениця Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області» за роботу 
«Краплинки роси» (керівник – 
КОРНІЄНКО Оксана Олександрівна)  

ІІІ місце - БЕЙС Дар’я - учениця Комунального закладу 
«Гетьманівський ліцей Шевченківської 
селищної ради» Куп’янського району 
Харківської області за роботу 
«Спогади» (керівник – СИВОКОЗ 
Оксана Валеріївна) 

ІІІ місце - СУРГАЙ Анна - учениця Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області» (керівник – 
КОРНІЄНКО Оксана Олександрівна) 

 
Номінація «Репортажний портрет» 

І місце - ТАЛАШКО Кирил 
 

- учень Комунального закладу 
«Гетьманівський ліцей Шевченківської 
селищної ради» Куп'янського району 
Харківської області за роботу «Дитинство» 
(керівник – СИВОКОЗ Оксана Валеріївна) 
 

І місце - РЕЗЧЕНКО Аріна - учениця 10 класу Комунального закладу 
«Чугуївський ліцей № 6 імені тричі Героя 
Радянського Союзу І.М. Кожедуба» 
Чугуївської міської ради Харківської 
області за роботу «Я – Українка» (керівник 
– ШУДРАК Ганна Юріївна)  

І місце - ДОРОЖКО Поліна - учениця 6 класу Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області» (керівник – 
КОРНІЄНКО Оксана Олександрівна) 
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І місце - БОВДУЙ Єгор - учень Андріївського ліцею №1 Донецької 
селищної ради Ізюмського району 
Харківської області за роботу «Сучасна 
українка» (керівник – ДЕСЯТНИК Ольга 
Іванівна) 

І місце - ШАВКУН Юлія  - вихованка гуртка «Рідний край» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу 
«Віддзеркалення» (керівник – КАРЕЛОВА 
Аліна Станіславівна) 

І місце - ГОЛОВКО Варвара - учениця Комунального закладу 
«Сахновщинський ліцей № 2» 
Сахновщинської селищної ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Польова красуня» 
(керівник – БІЛИК О.В.) 

І місце - ШЕЛЕСТ Євгеній - учень Андріївського ліцею №1 Донецької 
селищної ради Ізюмського району 
Харківської області за роботу «Зубна фея, 
начувайся!» (керівник – ШЕЛЕСТ Юлія 
Романівна) 

ІІ місце - КАЛУГІН  Максим - учень Красноградського ліцею № 3 
Красноградської міської ради Харківської 
області за роботу «Щаслива мить 
дитинства» (керівник – СЛАБИНСЬКА 
Тетяна Вікторівна) 

ІІ місце - МИРОШНИЧЕНКО 
Давид 

- учень Шарівського ліцею Валківської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області за роботу «Українцем я 
народився» (керівник – ХАРЧЕНКО 
Наталія Вячеславівна) 

ІІ місце - МЕЛЬНИК Софія - учениця 10 класу Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 9» 
Харківської обласної ради (керівники – 
САМОЙЛОВА Тетяна Йосипівна, 
ЧЕРНОВА Юлія Геннадіївна, КУЧЕРЯВА 
Ірина Вікторівна) 

ІІІ місце - СКРИПНИК 
Дмитро 

- учень Красноградського ліцею № 3 
Красноградської міської ради Харківської 
області за роботу «Святкуємо День 
вишиванки!» (керівник – КОВАЛЕНКО 
Олена Вікторівна) 
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ІІІ місце - ГОРБАЦЬКИЙ 
Андрій 

- учень Комунального закладу 
«Сахновщинський ліцей № 1» 
Сахновщинської селищної ради 
Красноградського району Харківської 
області за роботу «Два товариша» 
(керівник – Лісняк Л.В.) 

ІІІ місце - СМОЛІЙ Марина - учениця Комунального закладу 
«Різуненківський ліцей Коломацької 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області» за роботу «Мамина 
красуня» (керівник – КОРНІЄНКО Оксана 
Олександрівна) 

 
 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 2 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 16.12.2022 № 87 

 
 

Список активних учасників 
обласного заочного (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя країна – Україна!», які показали значні результати з 
фотоаматорства 

 
№ 
з/п Учасники Заклад освіти Керівник 
1. ДЕМ’ЯНЕНКО 

Валерія 
 

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

ЛУПАНДІНА 
Вікторія 
Миколаївна 

2. НАТОЧІЙ 
Анастасія 

Хрестищенська гімназія 
Красноградської міської ради 
Харківської області 

НАРТОВА Тетяна 
Олександрівна 
 

3. БЛАЖКУН Лілія Комунальний заклад 
«Харківська санаторна школа  
№ 13» Харківської обласної 
ради 

ПОГОРЕЛИЙ 
Олексій 
Олексійович 

4. ГУСАР Олександра Красноградський ліцей № 2 
Красноградськоі міської ради 
Харківської області 

ЩЕРБАКОВА 
Наталія 
Володимирівна 

5. КОВАЛЬКО 
Максим 

Петрівський ліцей 
Наталинської сільскої  ради 
Харківської області 

ТКАЧЕНКО Олена 
Іванівна 

6. СВІТЛИЧНА 
Альбіна 

Новомиколаївський ліцей 
Шевченківської селищної ради 
Куп’янського району 
Харківської області 

ПЧЕЛЬНІК Наталія 
Тикушівна 

7.  ДАНИЛЕНКО 
Олександра 

Комунальний заклад «Станція 
юних техніків № 3 Харківської 
міської ради» 

ЩИПАНОВА 
Дарина Сергіївна 

8. ГАБОР Анастасія Красноградський центр 
дитячої і юнацької творчості 
Красноградської міської ради 
Харківської області 

РУДЕНКО Дана 
Миколаївна 
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9. ГОВОРУШЕНКО 
Аліна 

Комунальний заклад 
«Шелестівський ліцей 
Коломацької селищної ради 
Богодухівського району 
Харківської області» 

ТОРОНІ Валентина 
Миколаївна, 

10. ЗІНЧЕНКО Андрій Красноградський ліцей № 2 
Красноградської міської ради 
Харківської області 

МЕЛЬНИК Інна 
Миколаївна 

11. КІЗІМОВА Аліса Красноградський ліцей № 3 
Красноградської міської ради 
Харківської області 

ВОЛОШКО Ліана 
Володимирівна 

12. ШЕВЧЕНКО 
Богдан 

Андріївський ліцей № 1 
Донецької селищної ради 
Ізюмського району 
Харківської області 

КАМИШАН 
Марина Андріївна 

13. БУТОВА Вікторія, 
ДАДИКІН Давід 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ВИСОЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
№ 2 ВИСОЧАНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

БУТОВА Ольга 
Вікторівна 

14. ЗОЛОТАРЬОВА 
Евеліна, 
ЗОЛОТАРЬОВ 
Гліб, 
МИХАЙЛОВИЧ 
Аліна 

Кегичівський Будинок дитячої 
та юнацької творчості 
Кегичівської селищної ради 
Красноградського району 
Харківської області 

ЖОРНЯК Олена 
Василівна 

15. ВОЛОБУЄВ 
Станіслав 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ПОКОТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
«ПРОМІНЬ» 
ВИСОЧАНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 

ОЛЕКСЕНКО 
Олена Василівна 

16. СТЕЦЕНКО Денис Комунальний заклад «Сазоно-
Баланівська гімназія» 
Богодухівської міської ради 
Харківської області 
 

НАЙПАК Тетяна 

17.  КОФЛЮК Аліса Кегичівський Будинок дитячої 
та юнацької творчості 
Кегичівської селищної ради 
Красноградського району 
Харківської області 
 

ЗЕМЛЯНА Наталія 
Сергіївна 
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18. КОВАЛІВСЬКА 
Софія 

вихованка гуртка «Веселка 
кольорова» Балаклійського 
Центру дитячої та юнацької 
творчості Балаклійської 
міської ради Харківської 
області 

ВОРОНА Олена 
Сергіївна 

19. ЦЕХМІСТР Віталія Кегичівський Будинок дитячої 
та юнацької творчості 
Кегичівської селищної ради 
Красноградського району 
Харківської області 

ОСАДЧА Ганна 
Анатоліївна 

20. ГАДЛЕВСЬКА 
Єлизавета 

Кегичівський Будинок дитячої 
та юнацької творчості 
Кегичівської селищної ради 
Красноградського району 
Харківської області 

ЛІСНЯК Юлія 
Вікторівна 

21. МОВЧАН Антоніна Кегичівський Будинок дитячої 
та юнацької творчості 
Кегичівської селищної ради 
Красноградського району 
Харківської області 

ЛІСНЯК Юлія 
Вікторівна 

22. ГРИБО Руслан Кегичівський Будинок дитячої 
та юнацької творчості 
Кегичівської селищної ради 
Красноградського району 
Харківської області 

МАХОТКА 
Володимир 
Павлович 

23.  МАРАКІНА 
Анастасія,  
РІБАС Марія 

вихованка гуртка 
Комунальний заклад «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» 
Харківської міської ради» 

ПАХАЛЬЧУК 
Марина Вікторівна 

24. ХМАРНИЙ Матвій Кобзівська гімназія 
Наталинської сільської ради 
Красноградського району 
Харківської області 

КОЛІСНИК Анна 
Олександрівна 

25. МИРГОРОДСЬКИЙ 
Антон 

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

ЗУБРИЛОВА 
Ольга Миколаївна 

26. ПОГОРІЛИЙ  
Ярослав 

Красноградський ліцей № 2 
Красноградської міської ради 
Харківської області 

ТКАЧЕНКО Юрій 
Віталійович 

27. ПІКАЛОВА Тетяна Берестовеньківська філія 
Красноградського ліцею № 4 
Красноградської міської ради 
Харківської області 

ГОЛУБ Світлана 
Петрівна 
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28.  КРАВЦОВА Дар’я КЗ «Чугуївський ліцей № 8» 
Чугуївської міської ради 
Харківської області 

ОСТАПЕНКО 
Ольга 
Олександрівна 

29. ТКАЧУК Орина КЗ «Вільшанський ліцей» 
Солоницівської селищної ради 
Харківського району 
Харківської області 

НОВОСЬОЛ Юлія 
Олександрівна 

30. ТИМЧЕНКО 
Михайло 

КЗ «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Південної міської 
ради Харківського району 
Харківської області 

ПІДКОПАЙ Т.В. 

31. ЛИННИК 
Олександр 

Краснокутський центр дитячої 
та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району 
Харківської області 

РОМАНЧЕНКО 
Ольга 
Владиславівна 

32. НЕДЄЛЬСЬКА 
Єлісавєта 

Краснокутський центр дитячої 
та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району 
Харківської області 

НЕДЄЛЬСЬКА 
Марина 
Анатоліївна 

33. ЛАХТІН Арсеній КЗ «Чугуївський ліцей №1 
імені І.Ю. Рєпіна Чугуївської 
міської ради Харківської 
області 

ЧЕЛОМБІТЬКО 
Оксана Євгенівна 

34. ЛЕГЕЗА Сергій, 
ПОПОВА Василина  

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«УТКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 
МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

ЗАВАДА 
Маргарита Юріївна 

35. ТКАЧЕНКО 
Ангеліна 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«УТКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 
МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

ЗЕРКАЛЬНА 
Тетяна Василівна 

36. БУДАЄВА 
Єлизавета 

КЗ «Сахновщинський будинок 
дитячої та юнацької творчості» 
Сахновщинської селищної 
ради Красноградського району 
Харківської області 

БУДАЄВА Н.С. 

37. ДУДКІНА 
Анастасія,  
ЗОРЯ Кирило, 
РУДЕНКО Софія, 
БОСИЙ Федір 

Комунальний заклад «Центр 
позашкільної освіти 
«Джерело» Височанської 
селищної ради Харківського 
району Харківської області» 

ЗОРЯ Ганна 
Сергіївн 
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38. БУДНІЧЕНКО 
Аліна, 
КОРОГОВСЬКА 
Вікторія 

Комунальний заклад 
«Великобурлуцький ліцей» 
Великобурлуцької селищної 
ради Куп’янського  району 
Харківської області 

КИСІЛЬ Наталя 
Олександрівна 

39. ТОКАР Софія Комунальний заклад 
«Різуненківський ліцей  
Коломацької селищної ради 
Богодухівського району 
Харківської області» 

КОРНІЄНКО 
Оксана 
Олександрівна 

 
 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 3 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 16.12.2022 № 87 

 
Інформація  

про результати проведення обласного заочного (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» 

 
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану 
роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» на 2022 рік, ураховуючи лист Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 
від 14.11.2022 № 207 «Про проведення Всеукраїнського заочного конкурсу 
робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!», з 01 по 27 грудня 2022 року 
проведено обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського заочного конкурсу 
робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» (далі – Конкурс). 

Конкурс проводився з метою національно-патріотичного виховання, 
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 
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості»,  Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 
на сторінках науково-художнього журналу для дітей та юнацтва «Паросток», 
науково-пізнавального журналу «Екосвіт» 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. 

Загалом на Конкурс надійшло 650 робіт юних фотоаматорів із закладів 
позашкільної та загальної середньої освіти таких об’єднаних територіальних 
громад: Богодухівської, Валківської, Близнюківської, Великобурлуцької, 
Донецької, Солоницівської, Красноградської, Коломацької, Кегичівської, 
Наталинської, Зміївської, Мереф’янської, Південної, Шевченківської, 
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Балаклійської, Печенізької, Чугуївської, Височанської, Вільхівської, 
Краснокутської, Сахновщинської. 

Активну участь у Конкурсі взяли вихованці Комунального закладу 
«Станція юних техніків №3 Харківської міської ради», Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської ради»; учні закладів 
освіти обласного підпорядкування: Комунального закладу «Харківська 
санаторна школа № 9» Харківської обласної ради, Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради, Комунального 
закладу «Харківська спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради, 
Комунального закладу «Харківська спеціальна школа імені В.Г. Короленка» 
Харківської обласної ради. 

Конкурсні роботи (фотографії) продемонстрували фотографічні навички 
дітей у передачі краси й унікальності зображуваних об’єктів: природи, 
історичних і культурних цінностей України. 

Серед недоліків журі відзначило відсутність правильних підписів робіт 
відповідно до умов проведення Конкурсу; неправильні назви тварин, рослин; 
неповні  назви закладів освіти. 
 

 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 
 

 
 


