
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

08.11.2019 Харків № 113  

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронної акції  

«Птах року-2019» 
 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2018 № 1292, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2019 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 22.10.2019 № 323 «Про проведення Всеукраїнської акції «Птах 

року», лист Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» від 05.09.2019 № 411 «Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2019», з метою залучення 

учнів до активної природоохоронної роботи, пошуку нових форм і методів 

формування в них навичок природоохоронної та просвітницької діяльності, в 

період із вересня по жовтень 2019 року проведено обласний етап 

Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2019». 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців і призерів обласного етапу  

Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2019» (додаток 1) 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Птах року-2019», які в номінаціях посіли перші, другі 

і треті місця, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Птах року-2019», які в номінації «Практична 

природоохоронна та пропагандистська робота» показали змістовну роботу та 

значні результати з проблеми охорони птахів (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Птах року-2019», які в номінації «Практична 

природоохоронна та пропагандистська робота» показали значні результати, 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» за змістовну природоохоронну, дослідницько-
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пропагандистську і практичну екологічну роботу з вирішення проблем охорони 

птахів. 

6. Довести інформацію про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2019» до відома керівників 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської області 

(додаток 3). 

7. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І. 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  08.11.2019  № 113 
 

Список переможців і призерів  
обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2019» 

 
Номінація «Краща науково-дослідницька робота» 

 
І місце -  БЄЛІК 

Вікторія 
 

-  учениця 6 класу Шевченківської 
загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів 
Шевченківської ради Харківської області 
(керівник – ВІТКОВСЬКА Н.В.); 

ІІ місце -  САМОТОЄВ 
Даніл 
 
 

-  вихованець гуртка «Любителі домашніх 
тварин» Золочівського будинку дитячої та 
юнацької творчості, учень 5 класу 
Комунального закладу «Золочівський ліцей 
№ 2» Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області  
(керівник – КЛИМЕНКО В.В.); 

ІІ місце -  ЗДЄЛЬНІК 
Олександр 
 
 

-  учень 9 класу Богодарівської 
загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів 
Барвінківської районної ради Харківської 
області (керівник – СИДОРЧЕНКО В.В.); 

ІІІ місце -  БИКОВА Валерія; 
ОНИШКО Милана 

-  вихованки гуртка «Юні охоронці природи» 
Лозівської станції юних натуралістів 
Лозівської міської ради Харківської області 
(керівник – БОГУСЛАВСЬКА С.М.); 

ІІІ місце -  ДАРІЄНКО Андрій -  учень 6 класу Ізюмської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Ізюмської 
районної ради Харківської області 
(керівник – ГОРБАНЬОВА О.М.); 

 

Номінація «Практична природоохоронна та пропагандистська робота» 

І місце -  ДУДКІНА 
Анастасія; 
РУДЕНКО Софія; 
ЗАГРЕБЕЛЬНА 
Діана; ЗОРЯ 
Кирило; 
ГЛУХОВЕЦЬКИЙ 
Артур 

-  вихованці Покотилівської станції юних 
натуралістів Харківської районної ради 
Харківської області (керівники – ЗОРЯ Г.С., 
ГЛУХОВЕЦЬКА В.В.); 
 

І місце -  ВОЛКОДАВ 
Валерія; 
ГОЛОВІНОВ Оскар 

-  вихованці гуртка «Юні орнітологи» 
Балаклійської станції юних натуралістів 
Балаклійської районної ради Харківської 
області (керівник – ВОЛКОДАВ О.О.); 

 



 4 

Продовження додатка 1 

ІІ місце -  БОРИСКІН Роман; 
ЦИМБАЛЮК 
Аріадна 

-  учні Комунального закладу  «Опорна 

школа «Оскільський ліцей Оскільської 

сільської ради Ізюмського району 

Харківської області» (керівник – КАЛІТА 

О.М.); 

ІІ місце  -  ПАВЛІЙ Анна -  вихованка гуртка «Художня кераміка» 

Красноградського районного центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради 

Харківської області, учениця 6 класу 

Миколо-Комишуватського навчально-

виховного комплексу Красноградської 

районної ради Харківської області 

(керівник – БІЛЕНКО Л.М.); 

ІІІ місце -  гурток «Юні 
дослідники»  

-  вихованці Куп’янського будинку дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської районної 

ради Харківської області на базі 

Моначинівського навчально-виховного 

комплексу Куп’янської районної ради 

Харківської області (керівник – 

КАМЕНЮКА Л.А.); 

ІІІ місце -  СВИНЧУК Олена; 
МІСЮРА Вікторія 

-  учениці 4 класу Василенківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Шевченківської районної ради Харківської 

області (керівник – КОЛІЙ С.В.); 

ІІІ місце -  МОЖНА Ксенія; 
БЕЛОБОРОДОВА 
Христина 

-  вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Ізюмського центру дитячої та юнацької 

творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник – 

КОЛІСНИК В.О.); 

 

Номінація «Креативний підхід до практичної та пропагандистської роботи 

з охорони птахів» 

 

І місце -  Черкашин Єгор 
 

-  учень 4 класу, вихованець читацького 
гуртка «Пролісок» Пономаренківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Роганської селищної ради Харківської 
області (керівник – ЧЕРКАШИНА Г.А.); 
 

 

 

 



 5 

Продовження додатка 1 

ІІ місце -  гурток «Юні друзі 
природи»  

-  вихованці комунального закладу 
«Богодухівський центр дитячої та 
юнацької творчості» Богодухівської 
районної ради Харківської області 
(керівник – МІСЯК З.Д.); 

ІІ місце -  гурток 
«Образотворче 
мистецтво» 

-  вихованці комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 9» 
Харківської обласної ради (керівник-
ДОЛЖЕНКО І.В.); 

ІІІ місце -  МЕЗЕНЦЕВА 
Евеліна 
 
 

-  учениця 2 класу Комунального закладу 
«Новомиколаївський ліцей Шевченківської 
районної ради Харківської області» 
(керівник – МЕЗЕНЦЕВА Л.М.) 
 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 08.11.2019  № 113 

 

Список учасників 

обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2019», які 

показали змістовну роботу та значні результати з проблеми охорони птахів 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. Гурток 

«Екологічне-

краєзнавство»  

Дворічанський Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради 

Харківської області  

КИСІЛЬ Ю.М. 

2. Пошукова група 

учнів 

Андріївська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

Кегичівської районної ради 

Харківської області 

КАКАДІЙ В.П. 

3. Пошукова група 

учнів 

Балаклійська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 

О.А. ТРИЗНИ Балаклійської 

районної ради Харківської 

області  

Педагогічний 

колектив 

4. Пошукова група 

учнів 

Шебелинська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Балаклійської районної ради 

Харківської області 

МАКІВСЬКА Г.С. 

5. ЖУКОВ Денис, 

вихованець гуртка 

«Юні квітникарі»  

 

МЕДЯНИК Діана, 

вихованка гуртка 

«Бісероплетіння» 

Куп’янський центр дитячої та 

юнацької творчості 

Куп’янської міської ради 

Харківської області 

ЖУКОВА Л.Г. 

 

 

 

ТОМАХ С. В. 

6. ПАРФЬОНОВА 

Анастасія, 

КУДІНЦЕВА 

Арина, вихованці 

гуртка «Юні друзі 

природи» 

Первомайський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради 

Харківської області 

ОПІКУН К.В. 

7. ІВАЩЕНКО 

Олександра, 

вихованка гуртка 

«Екологічне-

краєзнавство» 

 

Комунальна установа 

«Вовчанський будинок дитячої 

та юнацької творчості» 

Вовчанської районної ради 

Харківської області  

КОВАЛЬОВА Г.О. 
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Продовження додатка 2 

 

8. СТОЛЯРОВА 

Аліна, учениця 8 

класу 

Філія Сподобівська гімназія 

Старовірівського ліцею 

Шевченківської районної ради 

Харківської області 

БУДАНОВА Л.О. 

9. МАМЕДОВ 

Данило, учень 

 2 класу 

Комунальний заклад 

«Великопроходівський ліцей» 

Дергачівської районної ради 

Харківської області 

ЯКОВЕНКО Л.І. 

10. Пошукова група 

вихованців 

Сахновщинська станція юних 

натуралістів Сахновщинської 

районної ради Харківської 

області 

Педагогічний 

колектив 

11. Пошукова група 

учнів 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 9» Харківської обласної 

ради 

КУЛІШ І.А. 

ДЕТИНИЧ Н.В. 

ГОРОХ К.В. 

СПІВАК Т.Б. 

БУЛАТНІКОВА 

Н.М. 

12. ДУДНИК Марія, 

ВИСКРЕБЕНЦЕВА 

Вероніка, учениці 7 

класу 

Комунальний заклад 

«Солоницівський ліцей № 2» 

Дергачівської районної ради 

Харківської області 

ІВАНОВА Л.П. 

13. ДУМАНЕЦЬКА 

Єлизавета, учениця 

11 класу 

Бердянський навчально-

виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний 

заклад» Зачепилівської 

селищної ради 

Зачепилівського району 

Харківської області 

ПЕТРЕНКО О.В. 

14. Пошукова група 

учнів 7 класу 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 13» Харківської обласної 

ради 

КОСЕНКОВА О.П. 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  08.11.2019  № 13 
 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2019»  

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2018 № 1292, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2019 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 22.10.2019 № 323 «Про проведення Всеукраїнської акції «Птах 

року», лист Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» від 05.09.2019 № 411 «Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2019», з метою залучення 

учнів до активної природоохоронної роботи, пошуку нових форм і методів 

формування в них навичок природоохоронної та просвітницької діяльності, в 

період із вересня по жовтень 2019 року проведено обласний етап 

Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2019». 

Українське товариство охорони птахів оголосило грака птахом 2019 

року, щоб привернути увагу до цього оригінального та корисного виду. 

В акції взяли участь 350 вихованців закладів позашкільної освіти, учнів 

закладів загальної середньої освіти із 25 районів (міст) області, а також 7-ми  

об’єднаних територіальних громад. 

На розгляд журі було надано 270 робіт (індивідуальних і колективних). 

Активну участь у акції взяли учні закладів освіти інтернатного типу 

обласного підпорядкування: комунального закладу «Харківська санаторна 

школа І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради, комунального закладу 

«Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 13» Харківської 

обласної ради. 

У рамках акції у закладах освіти області було сплановано та проведено 

природоохоронні заходи: експедиції, екскурсії, виступи колективів екологічної 

просвіти, вікторини, конкурси, тематичні заняття, бесіди, усні журнали. 

Окрім цього, було проведено масштабну природоохоронно-

просвітницьку роботу. Представлені матеріали свідчать про безпосередню 

участь школярів у вирішенні ряду природоохоронних проблем у ході еколого-

натуралістичної  дослідницької роботи з охорони птахів. 
Журі відзначило науковість, систематичність проведення польових 

досліджень вихованцями Покотилівської станції юних натуралістів Харківської  
районної ради Харківської області, Балаклійської станції юних натуралістів 
Балаклійської районної ради Харківської області, Красноградського районного 

http://www.birdlife.org.ua/birdyear.htm
http://www.birdlife.org.ua/birdyear.htm
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центру дитячої та юнацької творчості Красноградської районної ради 
Харківської області, Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості,  

Продовження додатка 3 
Комунального закладу «Золочівський ліцей № 2» Золочівської районної 
державної адміністрації Харківської області, Лозівської станції юних 
натуралістів Лозівської міської ради Харківської області, Куп’янського будинку 
дитячої та юнацької творчості Куп’янської районної ради Харківської області на 
базі Моначинівського навчально-виховного комплексу Куп’янської районної 
ради Харківської області, Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості 
Ізюмської міської ради Харківської області, комунального закладу 
«Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» Богодухівської районної 
ради Харківської області, учнями Шевченківської загальноосвітньої школи № 1 
І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської області, Богодарівської 
загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської 
області, Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Ізюмської 
районної ради Харківської області, Василенківської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської області, Комунального 
закладу «Новомиколаївський ліцей Шевченківської районної ради Харківської 
області», комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей 
Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області, 
Пономаренківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роганської селищної 
ради Харківської області. 

Разом з тим, журі акцентувало увагу, що з метою якісної організації 
науково-дослідницької роботи з учнями, необхідно налагодити співпрацю з 
науковими співробітниками науково-дослідних установ і вченими закладів 
вищої освіти. 

Серед недоліків журі відзначило повне, без власних коментарів, 
спостережень, висновків, копіювання інформації з мережі Інтернет. Саме через 
це більшість надісланих робіт були схожі між собою.  
 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 
 


