
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

23.10.2020 Харків                               № 122 

 

Про підсумки проведення  

ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім» 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Земля – наш 

спільний дім», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 14.05.2012 № 573, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30.05.2012 за № 864/21176, Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік  

(за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1489, з метою 

підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності 

учнівських колективів екологічної просвіти закладів освіти Харківської області, 

збереження навколишнього природного середовища, враховуючи постанову 

Міністерства охорони здоров’я України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в зв'язку  

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», лист Міністерства освіти і 

науки України від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов 

організації освітнього процесу у 2020/2021 н.р.», протокол Регіональної комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської 

області від 15.10.2020 № 30, у дистанційному форматі 20 жовтня 2020 року 

проведено підбиття підсумків ІІ (обласного) етапу конкурсу «Земля – наш 

спільний дім» (далі – Конкурс). 

 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

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

 

2. ВИЗНАЧИТИ переможців Конкурсу у спеціальній номінації  

«За практичну просвітницьку та природоохоронну діяльність колективу» 

(додаток 2). 
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3. ЗАТВЕРДИТИ список переможців Конкурсу для участі у  

ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» 

(додається). 

 

4. ВІДЗНАЧИТИ переможців і призерів Конкурсу, які в номінаціях посіли 

перші, другі і треті місця, дипломами Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів.  

 

5. ВІДЗНАЧИТИ переможців Конкурсу у спеціальній номінації  

«За практичну просвітницьку та природоохоронну діяльність колективу» 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 

 

6. НАПРАВИТИ матеріали переможців Конкурсу для участі у фінальному 

етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». 

 

7. ДОВЕСТИ інформацію про результати проведення Конкурсу до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 3). 

 

8. 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 23.10.2020  № 122 
 

Список переможців  
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»  

 
І місце -  учнівський 

колектив 
екологічної 
просвіти «Джерело» 

-  Красноградський навчально-виховний 
комплекс (заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти) № 3 Красноградської районної 
ради Харківської області та 
Красноградського районного центру 
дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради 
Харківської області (керівники – 
ВОЛОШКО Ліана Володимирівна, 
МЕДНІКОВА Людмила Петрівна) 

ІІ місце -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти 
«ЕКОЛОГ» 

-  Тавільжанська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Дворічанської районної ради 
Харківської області та Дворічанського 
Центру дитячої та юнацької творчості 
Дворічанської районної ради Харківської 
області (керівник – САВКА-
РЖЕМАТОРСЬКА Оксана Василівна, 
БЕРВЕНО Ольга Миколаївна) 
 

ІІ місце -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти «LOCUS» 

-  Лозівський навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний заклад-
ліцей» № 4 Лозівської міської ради 
Харківської області (керівник – 
ПАДАЛКА Світлана Володимирівна) 

ІІІ місце -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти «Веселка» 

-  Васищевська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Харківської районної ради 
Харківської області (керівник – 
КАНУННІКОВА Надія Олександрівна) 

ІІІ місце -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти 
«ЕКОгерої» 

-  Комунальний заклад «Мереф’янська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» 
Мереф’янської міської ради Харківської 
області (керівники – ГАЛІЧЕНКО Вікторія 
Вікторівна, УСІЧЕНКО Світлана 
Сергіївна). 

 

 

Директор                 Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.10.2020 № 122 
 

Список переможців  
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» 

у номінації «За практичну просвітницьку та природоохоронну діяльність 
колективу» 

 
1. -  учнівський 

колектив 
екологічної 
просвіти «Весна» 
 

-  Комунального закладу «Циркунівський 
ліцей» Циркунівської сільської ради 
Харківської області (керівник – ПАВЛИК 
Карина Юріївна) 
 

2. -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти «Еколенд» 

-  Комунального закладу «Близнюківського 
ліцею Близнюківської районної ради 
Харківської області» (керівник – 
КРИВОНОС Олена Сергіївна) 

3. -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти 
«Екосмайл» 

-  Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 10 Ізюмської міської ради 
Харківської області (керівник – 
ГАЛИЦЬКА Наталія Анатоліївна) 

 

 

Директор                 Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.10.2020  № 122  
 

Список переможців 

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» 

для участі у ІІІ (фінальному) етапі  

№ з/п ПІБ 

учасника 
Клас Заклад освіти Назва колективу, 

керівник 

1. ЛИСОГОР 

Лада 

Романівна 

11 Красноградський 

навчально-виховний 

комплекс (заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – 

заклад дошкільної 

освіти) № 3 

Красноградської 

районної ради 

Харківської області  

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Джерело» 

(керівники – 

ВОЛОШКО Ліана 

Володимирівна, 

МЕДНІКОВА 

Людмила Петрівна ) 

2. ЦИГУТА 

Валерія 

Сергіївна 

7 Красноградський 

навчально-виховний 

комплекс (заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – 

заклад дошкільної 

освіти) № 3 

Красноградської 

районної ради 

Харківської області  

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Джерело» 

(керівники – 

ВОЛОШКО Ліана 

Володимирівна, 

МЕДНІКОВА 

Людмила Петрівна) 

3. ЛЯШУК 

Анастасія 

Сергіївна 

11 Красноградський 

навчально-виховний 

комплекс (заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – 

заклад дошкільної 

освіти) № 3 

Красноградської 

районної ради 

Харківської області  

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Джерело» 

(керівники – 

ВОЛОШКО Ліана 

Володимирівна, 

МЕДНІКОВА 

Людмила Петрівна) 
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4. КОЛІСОВА 

Владислава 

Михайлівна 

11 Красноградський 

навчально-виховний 

комплекс (заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – 

заклад дошкільної 

освіти) № 3 

Красноградської 

районної ради 

Харківської області  

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Джерело» 

(керівники – 

ВОЛОШКО Ліана 

Володимирівна, 

МЕДНІКОВА 

Людмила Петрівна) 

5. РУДЬМАН 

Дарина 

Сергіївна 

7 Красноградський 

навчально-виховний 

комплекс (заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – 

заклад дошкільної 

освіти) № 3 

Красноградської 

районної ради 

Харківської області  

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Джерело» 

(керівники – 

ВОЛОШКО Ліана 

Володимирівна, 

МЕДНІКОВА 

Людмила Петрівна) 

6. СЕРГІЄНКО 

Софія 

Олексіївна 

7 Красноградський 

навчально-виховний 

комплекс (заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – 

заклад дошкільної 

освіти) № 3 

Красноградської 

районної ради 

Харківської області  

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Джерело» 

(керівники – 

ВОЛОШКО Ліана 

Володимирівна, 

МЕДНІКОВА 

Людмила Петрівна) 

 

Директор                 Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3 

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 23.10.2020  № 122 
 

Інформація  

про результати проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля –наш спільний дім» 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Земля – наш 

спільний дім», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 14.05.2012 № 573, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30.05.2012 за № 864/21176, Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік                       

(за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1489, з метою 

підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності 

учнівських колективів екологічної просвіти закладів освіти Харківської області, 

збереження навколишнього природного середовища, враховуючи постанову 

Міністерства охорони здоров’я України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в зв'язку з  

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», лист Міністерства освіти і 

науки України від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов 

організації освітнього процесу у 2020/2021 н.р.», протокол Регіональної комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської 

області від 15.10.2020 № 30, у дистанційному форматі 20 жовтня 2020 року 

проведено підбиття підсумків ІІ (обласного) етапу конкурсу «Земля – наш 

спільний дім» (далі – Конкурс). 

Учасниками Конкурсу стали учнівські колективи екологічної просвіти з 

25 районів (міст) Харківської області та 5-ти об’єднаних територіальних 

громад. 

Відповідно до рішення журі заочного (відбіркового) етапу ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (березень 2 

020 року) показали достатній рівень виступів, відповідність тематиці –  

«Країні Юннатії – 95!» такі команди: учнівський колектив екологічної просвіти 

«Джерело» Красноградського навчально-виховного комплексу (заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти) № 3 

Красноградської районної ради Харківської області та Красноградського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Красноградської районної 

ради Харківської області (керівники – ВОЛОШКО Ліана Володимирівна, 

МЕДНІКОВА Людмила Петрівна); учнівський колектив екологічної просвіти 

«ЕКОЛОГ» Тавільжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Дворічанської районної ради Харківської області  та Дворічанського Центру 

дитячої та юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області  
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(керівник – САВКА-РЖЕМАТОРСЬКА Оксана Василівна, БЕРВЕНО Ольга 

Миколаївна); учнівський колектив екологічної просвіти «Калина» 

Пономаренківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роганської селищної 

ради Харківського району Харківської області; учнівський колектив 

екологічної просвіти «LOCUS» Лозівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад-ліцей» № 4 Лозівської міської ради 

Харківської області (керівник – ПАДАЛКА Світлана Володимирівна); 

учнівський колектив екологічної просвіти «Екос» Комунального закладу 

«Мартівський ліцей Печенізької районної ради Харківської області» (керівник – 

КІМНАТНА Катерина Василівна); учнівський колектив екологічної просвіти 

«ЕКОЦВІТ» Комунального закладу «Просянський ліцей Нововодолазької 

районної ради Харківської області» (керівник – ГУЗЬ Ганна Олексіївна); 

учнівський колектив екологічної просвіти «Весна» комунального закладу 

«Циркунівський ліцей» Циркунівської сільської ради Харківської області 

(керівник – ПАВЛИК Карина Юріївна); учнівський колектив екологічної 

просвіти «Еколенд» комунального закладу «Близнюківський Будинок дитячої 

та юнацької творчості Близнюківської районної ради Харківської області» 

(керівник – КРИВОНОС Олена Сергіївна); учнівський колектив екологічної 

просвіти «Екосмайл» Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Ізюмської міської ради Харківської області (керівник – ГАЛИЦЬКА Наталія 

Анатоліївна); учнівський колектив екологічної просвіти «Веселка» 

Васищевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради 

Харківської області (керівник – КАНУННІКОВА Надія Олександрівна); 

учнівський колектив екологічної просвіти «ЕCOPLANET» Куп’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу 

М.Ф. Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області; учнівський 

колектив екологічної просвіти «ЕКОгерої» комунального закладу 

«Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Мереф’янської 

міської ради Харківської області (керівники –  

ГАЛІЧЕНКО Вікторія Вікторівна, УСІЧЕНКО Світлана Сергіївна). 

Учнівський колектив екологічної просвіти «EkoVarta» Комунального 

закладу «Пісочинський ліцей «Мобіль» Пісочинської селищної ради» 

Харківського району Харківської області (керівник – БУНІНА Наталія 

Вікторівна) проводить значну практичну природоохоронну роботу, але тема 

«Країні Юннатії – 95!» не розкрита, відсутнє розуміння неперервної 

систематичної діяльності юних натуралістів Харківщини. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


