
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

20.12.2020 Харків                    № 144  

 

Про підсумки проведення 

обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

«Парки – легені міст і сіл» 
 

 

Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2019 рік, з метою 

формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду 

розв’язання екологічних проблем, залучення  учнівської молоді до практичної 

природоохоронної діяльності, у грудні 2019 року проведено обласний (заочний) 

етап Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл». 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців і призерів обласного етапу  

Всеукраїнської конкурсу «Парки – легені міст і сіл» (додаток 1) 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл», які посіли перші, другі і треті місця, грамотою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ активних учасників обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Парки – легені міст і сіл» (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ активних учасників обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Парки – легені міст і сіл», грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за змістовну 

природоохоронну роботу. 

5. Довести інформацію про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 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 Тетяну КУРУКІНУ. 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І. 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  20.12.2019  № 144 
 

Список переможців і призерів  
обласного етапу Всеукраїнського конкуру «Парки – легені міст і сіл» 

 
 

І місце -  учнівське шкільне 
лісництво  
 

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

І місце -  гурток «Юні 
лісівники» 
 
 

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

ІІ місце -  СТОЛЯРОВА Аліна 
 
 

-  учениця 8 класу Сподобівської філії 
Старовірівського ліцею Шевченківської 
районної ради Харківської області 
 (керівник – БУДАНОВА Л.О.) 

ІІ місце -  ЛИСТОПАД 
Катерина 

-  учениця 8-Б класу Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  
Шевченківської районної ради Харківської 
області (керівник – ВІТКОВСЬКА Н.В.) 

ІІІ місце -  ПУСТОВОЙТОВ 
Ярослав 

-  учень 9 класу Моначинівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад», вихованець гуртка 
«Юні дослідники» Куп’янського районного 
будинку дитячої та юнацької творчості 
Куп’янської районної ради Харківської 
області (керівник – КАМЕНЮКА Л.А.) 

ІІІ місце -  колектив учнів 8-Б 
класу 

-  Красноградської гімназії «Гранд» 
Красноградської районної ради Харківської 
області (керівник – БОНДАР І.П.) 

ІІІ місце -  КОРШУН Марія -  вихованка гуртка «Екологічна варта» 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ 
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ   
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(керівник – ОЛЬХОВСЬКА Л.П. 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 



 3 

Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 20.12.2019  № 144 

 

Список активних учасників 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. Гурток «Юний 

еколог»  

Шевченківський ліцей 

Шевченківської районної ради 

Харківської області  

ЖУРАВЛЬОВА 

О.Л. 

2. БУКІР Анастасія, 

учениця 10 класу 

Гетьманівський ліцей 

Шевченківської районної ради 

Харківської області 

ПЕТРИКОВЕЦЬ 

О.І. 

3. Гурток «Юні друзі 

природи» 

Сахновщинська станція юних 

натуралістів Сахновщинської 

районної ради Харківської 

області 

МОРОЗ Л.В. 

4. ДЕНИСЕВИЧ 

Вікторія, вихованка 

гуртка «Юні 

акваріумісти» 

Лозівська міська станція юних 

натуралістів Лозівської міської 

ради Харківської області 

КУЗЬМЕНКО С.В. 

5. ХЛАПОНІН 

Сергій, 

ПЕРЕГОН 

Христина, 

вихованці гуртка 

«Охоронці 

природи» 

Первомайський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради 

Харківської області 

ЛЄБЄДЄВА В.В. 

6. «Екологічна варта» Колозяненська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Дворічанської районної ради 

Харківської області 

КРАВЧЕНКО Ю.О. 

8. Гурток «Юні друзі 

природи» 

Дворічанський Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради 

Харківської області 

СИДОРОВА І.А. 

7. ІВАЩЕНКО 

Олександра, 

вихованка гуртка 

«Екологічне 

краєзнавство» 

Комунальна установа 

«Вовчанський будинок дитячої 

та юнацької творчості» 

Вовчанської районної ради 

Харківської області  

КОВАЛЬОВА Г.О. 

8. Гурток «Юні 

квітникарі» 

Чугуївський районний 

Будинок дитячої творчості 

Чугуївської районної ради 

ДУБЯНСЬКА О.В. 
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Харківської області 

9. Пошукова група 

учнів 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 9» Харківської обласної 

ради 

КУЛІШ І.А. 

ДЕТИНИЧ Н.В. 

БОРОХ К.В. 

СПІВАК Т.Б. 

БУЛАТНІКОВА 

Н.М. 

10. Пошукова група 

учнів 7 класу 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 13» Харківської обласної 

ради 

КОСЕНКОВА О.П. 

 

 

Директор  оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  20.12.2019  № 144 
 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»  

 

Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2019 рік, з метою 

формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду 

розв’язання екологічних проблем, залучення  учнівської молоді до практичної 

природоохоронної діяльності, у грудні 2019 року проведено обласний (заочний) 

етап Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» (далі – Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь 300 вихованців закладів позашкільної освіти, 

учнів закладів загальної середньої освіти із 17 районів (міст) області. 

На розгляд журі Конкурсу було надано 30 (індивідуальних і колективних) 

пошукових, дослідницьких робіт із вивчення історії садово-паркового 

мистецтва, природно-заповідного фонду Харківщини, матеріали зі створення 

нових парків, скверів, фотозвіти, відеофільми про практичну природоохоронну 

роботу, проекти з реконструкції парків. 

Активну участь в 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. 

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 вивчення історії садово-паркового 

мистецтва, створення нових парків та впорядкування існуючих парків і скверів. 
Журі відзначило науковість, систематичність роботи з вивчення історії 

садово-паркового мистецтва, створення нових парків та впорядкування 
існуючих парків та скверів вихованцями та учнями  Комунального закладу 
«Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  Мереф’янської міської ради 
Харківської області, Сподобівської філії Старовірівського ліцею Шевченківської 
районної ради Харківської області, Шевченківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №1 Шевченківської районної ради Харківської області, 
Моначинівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» та Куп’янського районного будинку 
дитячої та юнацької творчості Куп’янської районної ради Харківської області,  
Красноградської гімназії «Гранд» Красноградської районної ради Харківської 
області, КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ 



 6 

ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 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, науковими співробітниками національних і регіональних парків. 

Серед недоліків журі відзначило копіювання інформації з мережі 
Інтернет. Саме через це деякі з надісланих робіт були схожі між собою.  
 
 

Директор  оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 
 


