
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

17.05.2021 Харків № 73  

 

Про підсумки проведення  

І обласного (відбіркового) етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських 

лісництв закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти 

 

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 28.11.2020 № 1452, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, із  

20 по 27 квітня 2021 року проведено І обласний (відбірковий) етап 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти (далі – Зліт) у заочному дистанційному форматі. 

Зліт проводився з метою активізації участі учнівської молоді в 

природоохоронній і дослідно-експериментальній роботі в галузі лісового 

господарства, розвитку учнівських лісництв Харківської області. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців Зльоту (додаток 1). 
 

2. Відзначити переможців Зльоту грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

 

3. Довести інформацію про результати проведення Зльоту до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 2). 
 

4. 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 17.05.2021 № 73 
 

Список переможців І обласного (відбіркового) етапу  
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів  

загальної середньої та позашкільної освіти 
 

І місце -  ДЕНИСЕНКО 
Єлизавета, 
КУРАКСІНА 
Варвара,  
ФУРСАЛ 
Євгеній 
 

-  учні Високобірського учнівського лісництва 
Балаклійського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад» Балаклійської районної ради 
Харківської області (керівник – СИДОРОВА 
Світлана Іванівна) 
 

ІІ місце -  ХОМЕНКО 
Катерина,  
ГАВРИШ 
Олексій 
 

-  учні Чемужівського учнівського лісництва 
Комунального закладу «Чемужівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Зміївської міської ради Чугуївського району 
Харківської області (керівник – МАЛИШКО 
Лариса Миколаївна) 
 

ІІІ місце -  ЖУРАВЛЬОВА 
Вікторія,  
ЛАСКА Даніїл, 
ЖИЛІН Дмитро 

-  учні Утківського учнівського лісництва 
Комунального закладу «Утківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Мереф’янської міської ради Харківської 
області (керівник – ХРУСЛОВА Олена 
Павлівна) 
 

ІІІ місце -  ДИКАНЬ Артем, 
ГОВТВА 
Вікторія, 
ДОВЖЕНКО 
Марія 

-  учні Оскільського учнівського лісництва 
Комунального закладу «Опорна школа 
«Оскільський ліцей Оскільської сільської 
ради Ізюмського району Харківської області» 
(керівник – КАЛІТА Олена Миколаївна 

 

 

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 17.05.2021 № 73 
 

Інформація  

про результати проведення І обласного (відбіркового) етапу  

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів  

загальної середньої та позашкільної освіти 
 

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, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, із  

20 по 27 квітня 2021 року проведено І обласний (відбірковий) етап 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти (далі – Зліт) у заочному дистанційному форматі. 

Зліт проводився з метою активізації участі учнівської молоді в 

природоохоронній і дослідно-експериментальній роботі в галузі лісового 

господарства, розвитку учнівських лісництв Харківської області. 

У Зльоті взяли участь 110 юних лісівників із 4-х учнівських лісництв: 

Високобірського (Балаклійський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад» Балаклійської районної ради Харківської області); Чемужівського 

(Комунальний заклад «Чемужівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області»); 

Оскільського (Комунальний заклад «Опорна школа «Оскільський ліцей 

Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»); 

Утківського (Комунальний заклад «Утківська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів» Мереф’янської міської ради Харківської області).  

Учасники представили творчі звіти, фото- та відеорепортажі про 

проведену природоохоронну роботу, щоденники дослідницької роботи з 

лісового господарства, власноруч виготовлені наочні посібники (колекції, 

гербарії, муляжі), вироби з природного матеріалу. 

Юні лісівники, використовуючи мультимедійні презентації, доповіли 

про науково-дослідницьку та агітаційно-просвітницьку природоохоронну 

діяльність, впровадження інноваційних технологій вирощування лісових 

культур, зв’язки з місцевими держлісгоспами та науково-дослідними 

установами. 



 4 

Поряд з тим, журі звернуло увагу на активізацію роботи учнівських 

лісництв у закладах освіти об’єднаних територіальних громад, необхідність 

налагодження співпраці з державними підприємствами лісового господарства, 

науковими співробітниками Українського ордена «Знак Пошани» науково-

дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені  

Г.М. Висоцького.  

 

 

Директор  оригінал підписано       Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 


