
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 
 

24.11.2020 Харків № 132 
 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

акції «День юного натураліста» 
 

Відповідно до 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, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 14.09.2020 № 201 «Про проведення Всеукраїнської акції «День 

юного натураліста» у 2020 році», з метою активізації роботи з учнівською та 

студентською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, 

залучення її до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних 

напрямів, підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, 

учнів на навчально-дослідних земельних ділянках і задоволення потреб у 

професійному самовизначенні та творчій самореалізації, у вересні 2020 року 

проведено обласний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста». 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 
 

н а к а з у ю:  
 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного етапу Всеукраїнської акції «День 

юного натураліста» (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців обласного етапу Всеукраїнської акції «День 

юного натураліста» грамотою Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронної акції «День юного натураліста», які брали активну участь в 

обласному етапі Всеукраїнської акції «День юного натураліста» (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ активних учасників обласного етапу Всеукраїнської акції 

«День юного натураліста» грамотою Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за активну участь у заході. 

5. Довести інформацію про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнської акції «День юного натураліста» 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         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т.І. 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 24.11.2020 № 132 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнської акції «День юного натураліста» 

 
КАЛЮГА Олеся -  вихованка гуртка «Юні географи-

дослідники» Борівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Борівської районної 

ради Харківської області  

(керівник – ПЕЧЕНИЙ А.Н.); 
Колектив учнів -  учні Зіньківщинської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

районної ради Харківської області 

(керівники – ЗАГРЕБЕЛЬНА Ю.М., 

КОВАЛЬ О.О., ГУБКА О.О.); 
Гурток «Юні екологи» -  вихованці Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Зачепилівської 
селищної ради Зачепилівського району 
Харківської області  
(керівник – ФАТЄЄВА С.В.); 

Гурток «Екологічний рух» 
 
 
 
 

-  вихованці Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості  на 

базі Красноградського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 імені   
- О.І. Копиленка Красноградської районної 

ради Харківської області  
- (керівник – ШКУТЬ І.М.); 

Гурток «Фенологічні 
спостереження в природі»» 

-  вихованці Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості на 

базі Петрівського навчально-виховного 

комплексу (заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної 

освіти) Красноградської районної ради 

Харківської області 

 (керівник – БУРЛАЄНКО О.М.); 
Гурток «Юні дослідники 
біорізноманіття» 

-  вихованці Красноградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості на 
базі Красноградського навчально-вихов-
ного комплексу (заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної 
освіти) № 3 Красноградської районної  
ради Харківської області  
(керівник –  КІЗІЧЕНКО А.В.) 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 24.11.2020 № 132 

 

Список активних учасників 

обласного етапу Всеукраїнської акції «День юного натураліста» 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. Вихованці еколого-

натуралістичного 

відділу 

Комунальний заклад 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

ОВЕЛЯН В.К. 

ПУЗЄЄВА С.М. 

РАФАЄЛЯН Н.О. 

2. ГЛУХОВЕЦЬКИЙ 

Артур, вихованець 

гуртка 

«Фітодизайн»; 

ЗОРЯ Кирило, 

вихованець гуртка 

«Юні охоронці 

природи»; 

ДУДКА Анастасія, 

вихованка гуртка 

«Юні зоологи»; 

ОХРИМЕНКО 

Альона, вихованка 

гуртка 

«Фітодизайн» 

Покотилівська станція юних 

натуралістів 

Харківської районної ради 

Харківської області 

ЗОРЯ Г.В. 

ГЛУХОВЕЦЬКА 

В.В. 

 

 

3. Пошукова група 

вихованців 

Сахновщинська станція юних 

натуралістів Сахновщинської 

районної ради Харківської 

області 

ЩЕРБИНА Л.П. 

 

4. Пошукова група 

учнів 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 9» Харківської обласної 

ради 

КУЛІШ І.А., 

ДЕТИНИЧ Н.В., 

ДОЛЖЕНКО І.В. 

5. Колектив 

вихованців 

Лозівська станція юних 

натуралістів Лозівської міської 

ради Харківської області 

БУДАЄВА Н.С. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 24.11.2020 № 132 
 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнської акції «День юного натураліста» 

 

Відповідно до 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 № 1486, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 14.09.2020 № 201 «Про проведення Всеукраїнської акції «День 

юного натураліста» у 2020 році, з метою активізації роботи з учнівською та 

студентською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, 

залучення її до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних 

напрямів, підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, 

учнів на навчально-дослідних земельних ділянках і задоволення потреб у 

професійному самовизначенні та творчій самореалізації, у вересні 2020 року 

проведено обласний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста» (далі –

Акція). 

В Акції взяли участь 650 вихованців закладів позашкільної освіти, учнів 

закладів загальної середньої освіти з 10 районів (міст) області та м. Харкова, а 

також Зачепилівської об’єднаної територіальної громади. 

На розгляд журі було надано 19 звітів (індивідуальних і колективних) 

про виконану роботу у рамках Акції. 

Активну участь в Акції взяли учні комунального закладу «Харківська 

санаторна школа І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради. 

У рамках Акції було сплановано та проведено природоохоронні заходи: 

екскурсії на екологічні стежки, екологічні десанти з впорядкування територій 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти, а також вікторини, 

конкурси, тематичні заняття, бесіди, усні журнали, виставки малюнків і плакатів 

на екологічну тематику, квести. Стало доброю традицією у рамках Акції 

проводити зустрічі з колишніми юними натуралістами та посвята молодших 

учнів і вихованців в юннати.  

Представлені фото- та відеозвіти свідчать про проведення масштабної 

природоохоронно-просвітницької роботи, а також про безпосередню участь 

школярів у вирішенні ряду природоохоронних проблем у ході Акції. 

Журі відзначило високу ефективність проведеної природоохоронної та 

просвітницької роботи у рамках Акції Борівського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Борівської районної ради Харківської області, Зіньківщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради 

Харківської області, Комунального закладу «Зачепилівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 
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Харківської області, Красноградського районного центру дитячої та юнацької 

творчості, Красноградського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 імені О.І. Копиленка Красноградської районної ради Харківської області, 

Петрівського навчально-виховного комплексу (заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти) Красноградської районної ради 

Харківської області, Красноградського навчально-виховного комплексу (заклад 

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

Красноградської районної  ради Харківської області.  
Разом з тим, журі акцентувало увагу, що не всі заклади освіти районів 

(міст) області, об’єднаних територіальних громад взяли участь в Акції. З метою 
якісної організації та проведення Акції в наступному 2021 році необхідно 
консолідувати зусилля закладів позашкільної освіти та загальної середньої 
освіти районів (міст) області, об’єднаних територіальних громад із науковими 
співробітниками науково-дослідних установ, громадськими організаціями та 
вченими закладів вищої освіти. 

 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 
 


