
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

10.12.2019 Харків                    №  135 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронної акції 

школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків» 
 

 

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,  

з метою виховання господаря, здатного працювати в умовах ринкової 

економіки, формування творчої працелюбної особистості, економічної і 

екологічної культури учнів, протягом жовтня-листопада 2019 року проведено 

обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції школярів та учнівської 

молоді «Ліси для нащадків» (далі – Акція). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців і призерів Акції (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників Акції, які посіли перші, другі і треті місця, 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників Акції, які показали змістовну роботу та значні 

результати з охорони та примноження лісових багатств Харківщини  

(додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників Акції, які показали змістовну роботу та значні 

результати з охорони та примноження лісових багатств Харківщини, грамотою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості. 

5. Довести інформацію про результати проведення Акції до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 3). 

6. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Людмилу КРИВОШЕЮ. 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від     .12.2019  №  
 

Список переможців і призерів  
обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції школярів  

та учнівської молоді «Ліси для нащадків» 
 

І місце -  Високобірське 
учнівське лісництво 
 

-  учні Балаклійського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Балаклійської районної 
ради Харківської області  
(керівник – СИДОРОВА С.І.) 

ІІ місце -  Утківське учнівське 
лісництво 
 
 

-  учні Комунального закладу «Утківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Мереф’янської міської ради Харківської 
області» (керівник – ХРУСЛОВА О.П.) 
 

ІІ місце -  гурток «Юні 
лісівники»  

-  вихованці Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради Харківської 
області (керівник – БУРЛАЄНКО О.Г.) 

ІІІ місце -  гурток «Юні 
дослідники» 
 
 

-  вихованці Куп’янського будинку дитячої 
та юнацької творчості Куп’янської 
районної ради Харківської області, учні 
Моначинівського навчально-виховного 
комплексу Куп’янської районної ради 
Харківської області (керівник – 
КАМЕНЮКА Л.А.) 
 

ІІІ місце -  ТЕМИРБЕК  
Анастасія 
 

-  вихованка гуртка «Екологічне 
краєзнавство» комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та юнацької 
творчості» Вовчанської районної ради 
Харківської області, учениця 7 класу 
Вовчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 7 Вовчанської районної ради 
Харківської області (керівник – 
КОВАЛЬОВА Г.О.) 
 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від      .12.2019  №  

 

 

Список учасників 

обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції школярів та учнівської 

молоді «Ліси для нащадків», які показали змістовну роботу та значні результати 

з охорони та примноження лісових багатств Харківщини 
 

№ 

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 

 

Комунальний заклад 

«Куп’янська спеціальна 

школа» Харківської обласної 

ради 

 

ТІМКО М.М. 

МЕЗИНЕНКО Н.В.      

ВЕРБИЦЬКА Т.Г. 

 

3. Пошукова група 

учнів 4 класу 

 

Комунальний заклад 

«Новогусарівська гімназія 

Балаклійської районної ради 

Харківської області» 

 

Педагогічний 

колектив 

 

4. ГАВРИШ Олексій, 

учень 9 класу 

 

Комунальний заклад 

«Чемужівська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів Зміївської 

районної ради Харківської 

області» 

 

 

МАЛИШКО Л.М. 

 

5. РУБАНОВА 

Тетяна, учениця 

9 класу 

Василенківська 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Шевченківської 

районної ради Харківської 

області 

ГЕТА А.С. 

6. Гурток «Природа 

рідного краю» 

Сахновщинська станція юних 

натуралістів Сахновщинської 

районної ради Харківської 

області 

БУДАЄВА Н.С. 

7.    
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Продовження додатка 2 

 

7. Пошукова група 

учнів 3 та 4 класу 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 9» Харківської обласної 

ради 

КУЛІШ І.А. 

ДЕТИНИЧ Н.В. 

БОРОХ К.В. 

СПІВАК Т.Б. 

 

8. Гурток 

образотворчого 

мистецтва 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 9» Харківської обласної 

ради 

ДОЛЖЕНКО І.В. 

 

9. Пошукова група 

учнів 7 класу 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 13» Харківської обласної 

ради 

КОСЕНКОВА О.П. 

10. СТОЛЯРОВА 

Аліна, учениця 

8 класу 

 

Сподобівська філія 

Старовірівського ліцею 

Шевченківської районної ради 

Харківської області 

БУДАНОВА Л.О. 

11. Оскільське 

учнівське 

лісництво 

Комунальний заклад  «Опорна 

школа «Оскільський ліцей 

Оскільської сільської ради 

Ізюмського району 

Харківської області»  

КАЛІТА О.М 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від        12.2019  №  
 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнської природоохоронної акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків» 

 

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,  

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 листопад 2019 року проведено обласний етап 

Всеукраїнської природоохоронної акції школярів та учнівської молоді «Ліси 

для нащадків» (далі – Акція). 

В акції взяли участь 150 вихованців закладів позашкільної освіти, учнів 

закладів загальної середньої освіти із 20 районів (міст) області, а також 

Мерефянської та Оскільської об’єднаних територіальних громад. 

На розгляд журі було надано 45 робіт (індивідуальних і колективних). 

Активну участь у акції взяли учні закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування: комунального закладу «Харківська санаторна 

школа № 9» Харківської обласної ради, комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 13» Харківської обласної ради, комунального закладу 

«Куп’янська спеціальна школа» Харківської обласної ради. 

У рамках акції юні лісівники надавали допомогу лісництвам у посадці 

лісу, зокрема, проводилася посадка саджанців листяних і хвойних порід дерев, 

збір лікарської сировини, насіння, закладались парки, сади, висаджувались 

фруктові дерева. 

Проведено просвітницько-пропагандистську роботу з питань 

збереження лісових насаджень, правил поведінки у лісі, охорони лісових звірів 

і птахів. 
Журі відзначило змістовну роботу та значні результати з охорони та 

примноження лісових багатств Харківщини вихованців закладів освіти 
Балаклійського, Вовчанського, Дворічанського, Зміївського, Красноградського, 
Куп’янського, Сахновщинського, Шевченківського районів, Мереф’янської та 
Оскільської об’єднаних територіальних громад. 

 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


