
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

19.04.2021 Харків № 57    

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

юннатівського природоохоронного 

руху «Зелена естафета»  

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 24.11.2020 № 1452, листа Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

від 02.03.2021 № 52 «Про проведення фінального етапу Всеукраїнського 

юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета» 2020/2021 н.р., 

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2021 рік, із 07 по 15 квітня 2021 року проведено 

обласний етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху 

«Зелена естафета» (далі – Естафета). 

Захід проводився з метою поширення практичної природоохоронної 

роботи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, залучення 

учнівської молоді до заходів щодо поліпшення стану довкілля, формування її 

життєвих компетентностей у контексті сталого розвитку суспільства. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців Естафети (додаток 1). 

 

2. Відзначити переможців Естафети грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

 

3. Визначити учасників Естафети, які брали активну участь і показали 

достатній рівень практичної природоохоронної роботи (додаток 2). 

 

4. Відзначити учасників Естафети грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за активну 

участь. 
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5. Довести інформацію про результати Естафети 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Додаток 1  

до наказу директора  

Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 19.04.2021 № 57 

 
Список переможців  

обласного етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху 
«Зелена естафета»  

 

І місце 
 

Команда вихованців 
гуртка «Природа 
рідного краю»:  
ПРИСТУПА 
Олександра, 
МАСТЕРСЬКИХ Ілля 
 

 
 
 
 
 

− 

Сахновщинська станція юних 
натуралістів Сахновщинської 
селищної громади 
Красноградського району 
Харківської області  
(керівник – БУДАЄВА Н.С.)  
 

ІІ місце 

Команда учнів 8-А 
класу:  
РУДЬМАН Дарина, 
ЦИГУТА Валерія 

 
 
 
 
− 

Красноградський ліцей № 3 
Красноградської міської ради 
Красноградського району 
Харківської області  
(керівник – КІЗІЧЕНКО А.В.) 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 19.04.2021 № 57 

 
Список активних учасників обласного етапу  

Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета» 

 

№ 

з

/

п 

Учасники Заклад освіти Керівник 

1 

 

КОРОТЕЦЬКА 

Єлизавета 

 

Комунальний заклад 

«Утківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 

Мереф’янської міської  

ради Харківського району 

Харківської області 

 

ХРУСЛОВА  О.П. 

 

2 

 

МАРУСЕВИЧ Анна, 

ШАПОВАЛОВА 

Марія, 

МИКОЛАЙЧУК 

Настя, 

МИКОЛАЙЧУК 

Василиса, МУЛИК 

Поліна, учениці 6 

класу 

 

комунальний заклад 

«Харківська санаторна 

школа № 9» Харківської 

обласної ради 

 

САМОЙЛОВА Т.Й., 

ЖЕРЛИЦИНА Ю.О. 

 

3 

МАЗУР Василиса, 

БЕЗУГЛИЙ Ерік, 

БОЦМАН Денис 

комунальний заклад 

«Харківська спеціальна 

школа № 8» Харківської 

обласної ради КОСТИНА М.С. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

від 19.04.2021 № 57 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  
Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета»  

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 24.11.2020 № 1452, листа Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

від 02.03.2021 № 52 «Про проведення фінального етапу Всеукраїнського 

юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета» 2020/2021 н.р.», 

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2021 рік, із 07 по 15 квітня 2021 року проведено 

обласний етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху 

«Зелена естафета» (далі – Естафета). 

Захід проводився з метою поширення практичної природоохоронної 

роботи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, залучення 

учнівської молоді до заходів щодо поліпшення стану довкілля, формування її 

життєвих компетентностей у контексті сталого розвитку суспільства. 
 В обласному етапі Всеукраїнського юннатівського природоохоронного 
руху «Зелена естафета» взяли участь вихованці закладів позашкільної освіти, 
учні закладів загальної середньої освіти Сахновщинської станції юних 
натуралістів Сахновщинської селищної ради Красноградського району 
Харківської області, Красноградського ліцею № 3 Красноградської міської ради 
Красноградського району Харківської області, Комунального закладу 
«Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мереф’янської міської ради 
Харківського району Харківської області, комунального закладу «Харківська 
санаторна школа № 9» Харківської обласної ради, комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 8» Харківської обласної ради. 

Для участі в обласному етапі Естафети учасники надали відеозаписи 

звіту-презентації за трьома напрямками: «Практична природоохоронна робота»; 

«Просвітницька природоохоронна робота»; «Навчально-виховна робота з 

охорони природи»; відеозапис із дослідження біотестування  

(тривалістю 10 хв.). 
Журі відзначило високий рівень практичної природоохоронної роботи в 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти, залучення учнівської 
молоді до заходів щодо поліпшення стану довкілля, формування її життєвих 
компетентностей у контексті сталого розвитку суспільства вихованцями та 
учнями Сахновщинської станції юних натуралістів Сахновщинської селищної 
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ради Красноградського району Харківської області, Красноградського  
ліцею № 3 Красноградської міської ради Красноградського району Харківської 
області, Комунального закладу «Утківська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів» Мереф’янської міської ради Харківського району 
Харківської області, комунального закладу «Харківська санаторна школа № 9» 
Харківської обласної ради, комунального закладу «Харківська спеціальна 
школа № 8» Харківської обласної ради. 

Разом з тим, журі акцентувало увагу, що не всі заклади освіти районів 
області та об’єднаних територіальних громад взяли участь в Естафеті. З метою 
якісної організації та проведення Естафети в наступному 2022 році необхідно 
консолідувати зусилля закладів позашкільної освіти та загальної середньої 
освіти районів області, об’єднаних територіальних громад із науковими 
співробітниками науково-дослідних установ, громадськими організаціями та 
вченими закладів вищої освіти. 
 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


