
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 
 

26.03.2021 Харків № 45  
 

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 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН 

України від 24.11.2020 № 1452, з метою підвищення рівня еколого-

просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів 

екологічної просвіти закладів освіти Харківської області, збереження 

навколишнього природного середовища, у період із 01 до 22 березня 2021 року 

у дистанційному форматі проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – наш спільний дім» (далі – Конкурс). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

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

 

2. ВИЗНАЧИТИ переможців Конкурсу у спеціальній номінації  

«За практичну просвітницьку та природоохоронну діяльність колективу» 

(додаток 2). 

 

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, грамотою 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». 
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6. НАПРАВИТИ матеріали переможців Конкурсу для участі у фінальному 

етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». 

до 01.04.2021 

 

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  оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1  

до наказу директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» від 26.03.2021 № 45 

 

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

 
І місце -  учнівський 

колектив 
екологічної 
просвіти «Квітень» 

-  Красноградського ліцею № 5 
Красноградської міської ради Харківської 
області 
 

ІІ місце -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти  
«АГЕНТИ ЗМІН» 

-   Дворічанського ліцею Дворічанської 
селищної  ради Куп’янського району 
Харківської області 
 

ІІІ місце -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти «Калина» 

-   Пономаренківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Роганської  
територіальної громади Харківського 
району Харківської області 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2  

до наказу директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» від 26.03.2021 № 45 

 

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 
«Первоцвіт» 
 

-  Комунального закладу  «Зачепилівський 
будинок дитячої та юнацької творчості» 
Зачепилівської селищної ради на базі 
Чернещинського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Зачепилівської 
селищної ради Харківської області 

2. -  учнівський 
колектив 
екологічної 
просвіти «ІДЕАЛ»  

-  Комунального закладу «Мартівський 

ліцей Печенізької селищної ради 

Харківської області»  

3. -  учнівський 

колектив 

екологічної 

просвіти «ЕКОВЕКТОР» 

 
 

-  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«УТКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» 
МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4. -  учнівський 

колектив 

екологічної 

просвіти «Ековарта» 

 

-  Комунального закладу «Пісочинський 
ліцей «Мобіль» Пісочинської селищної 
ради Харківського району Харківської 
області 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» від 26.03.2021 № 45 

 

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. ГАРБУЗОВ  

Вадим Сергійович 

 

10 Красноградський 

ліцей № 5 

Красноградської 

міської ради 

Харківської 

області 

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Квітень» 

(керівники – Полякова 

Ольга Петрівна, Василів 

Галина Миколаївна, 

Сенічкіна Марія 

Петрівна)  

2. СЛАВИЧ 

 Єлизавета Андріївна 

 

9 Красноградський 

ліцей № 5 

Красноградської 

міської ради 

Харківської 

області 

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Квітень» 

(керівники – Полякова 

Ольга Петрівна, Василів 

Галина Миколаївна, 

Сенічкіна Марія 

Петрівна) 

3. ВАСИЛІВ 

Анастасія 

Володимирівна 
 

9 

 

Красноградський 

ліцей № 5 

Красноградської 

міської ради 

Харківської 

області 

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Квітень» 

(керівники – Полякова 

Ольга Петрівна, Василів 

Галина Миколаївна, 

Сенічкіна Марія 

Петрівна)  

4. ДМИТРУК 

Анастасія Віталіївна 

 

9 

 

Красноградський 

ліцей № 5 

Красноградської 

міської ради 

Харківської 

області 

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Квітень» 

(керівники – Полякова 

Ольга Петрівна, Василів 

Галина Миколаївна, 

Сенічкіна Марія 
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 Петрівна)  

5. СМОЛЯНКІНА 

Уляна Павлівна 

 

10 

 

Красноградський 

ліцей № 5 

Красноградської 

міської ради 

Харківської 

області 

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Квітень» 

(керівники – Полякова 

Ольга Петрівна, Василів 

Галина Миколаївна, 

Сенічкіна Марія 

Петрівна)  

6. АСЄЄВ  

Олексій Сергійович 

 

10 

 

Красноградський 

ліцей № 5 

Красноградської 

міської ради 

Харківської 

області 

 

 

учнівський колектив 

екологічної просвіти 

«Квітень» 

(керівники – Полякова 

Ольга Петрівна, Василів 

Галина Миколаївна, 

Сенічкіна Марія 

Петрівна)  

 

 

 

Директор      оригінал підписано         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3  

до наказу директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» від 26.03.2021 № 45 

 

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 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом  

МОН України від 24.11.2020 № 1452, з метою підвищення рівня еколого-

просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів 

екологічної просвіти закладів освіти Харківської області, збереження 

навколишнього природного середовища, у період із 01 до 22 березня 2021 року 

у дистанційному форматі проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – наш спільний дім» (далі – Конкурс). 

У рамках Конкурсу вирішувалися завдання: 

- виховання в учнів любові до рідного краю; 

- формування в них екологічної культури; 

- пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької 

роботи з учнями закладів загальної середньої та позашкільної освіти; 

- поширення кращого педагогічного досвіду щодо організації агітаційної 

еколого-просвітницької роботи з учнями закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти; 

- створення інформаційного банку даних про інноваційні форми та методи 

організації еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських 

колективів закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Учасниками Конкурсу стали учнівські колективи екологічної просвіти з 

5-ти районів (міст) Харківської області та 9-ти об’єднаних територіальних 

громад. 

Високий рівень і оригінальність виступів, масштабність проведеної 

практичної природоохоронної роботи показали учнівські колективи екологічної 

просвіти Красноградського ліцею № 5 Красноградської міської ради 

Харківської області, Дворічанського ліцею Дворічанської селищної  ради 
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Куп’янського району Харківської області, Пономаренківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Роганської  територіальної громади Харківського району 

Харківської області. 

Журі звернуло увагу на необхідність підвищення виконавської 

майстерності, впровадження інтерактивності та креативності, насичення 

виступів цікавою науковою біологічною, екологічною інформацією у доступній 

для дітей формі; виключення фотографій і заставок із мережі Інтернет. 

 

 

Директор     оригінал підписано          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


