
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

05.05.2021 Харків № 65 
 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронної акції 

«Годівничка»  

 

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, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 22.02.2021 № 46 «Про 

проведення Всеукраїнської акції «Годівничка», у період із січня 2021 року по 

квітень 2021 року проведено обласний етап Всеукраїнської природоохоронної 

акції «Годівничка» (далі – Акція «Годівничка»). 

Акцію «Годівничка» організовано з метою привернення уваги учнівської 

молоді до проблем охорони птахів та їх природних біотопів, залучення учнів до 

активної просвітницько-пропагандистської, природоохоронної роботи. 

Учасники Акції «Годівничка» представили творчі звіти про проведену 

практичну роботу зі збереження орнітофауни, фото- та відеоматеріали про 

основні етапи підгодівлі птахів, дослідницько-експериментальну роботу з 

вивчення біології та різноманіття зимуючих птахів своєї місцевості. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців Акції «Годівничка» (додаток 1). 

 

2. Відзначити переможців Акції «Годівничка» грамотою Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

 

3. Визначити переможців Акції «Годівничка» у спеціальній номінації «За 

практичну просвітницьку та природоохоронну діяльність» (додаток 2). 

 

4. Відзначити переможців Акції «Годівничка» у спеціальній номінації «За 

практичну просвітницьку та природоохоронну діяльність» грамотою 



 2 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

 

5. Довести інформацію про результати проведення Акції «Годівничка» 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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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора 

Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

від 05.05.2021 № 65 

 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка» 

 
І місце -  ЗОЗУЛЯ Дмитро, 

ЯНШИНА Лілія 
 

-  вихованці гуртка «Лікарські 
рослини» комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та 
юнацької творчості», учні 6-А класу 
комунального закладу 
«Вовчанський ліцей № 7 
Вовчанської міської ради 
Чугуївського району Харківської 
області (керівник –  
КОВАЛЬОВА Г.О.) 
 

І місце -  вихованці гуртків «Юні 
орнітологи» та 
«Природа рідного краю» 
 

-  Балаклійської станції юних 
натуралістів Балаклійської районної 
ради Харківської області (керівник 
– ВОЛКОДАВ О.О.) 
 

ІІ місце -  ГРИЦЕНКО Єлизавета, 
КРАНГО Давид, 
ЯКОВЕНКО Глафіра, 
ПРИСТУПА 
Олександра, 
ТАЛИБОВА Меланія, 
ПРИСТУПА Валерія, 
ТРИГУБЕНКО Софія 
 

-  вихованці Сахновщинської станції 
юних натуралістів Сахновщинської 
селищної ради Харківської області 
(керівники – БУДАЄВА Н.С., 
МАСТЕРСЬКИХ Н.Л., 
МІЛЕВСЬКА О.А.) 

ІІ місце -  учнівський і 
педагогічний колектив 
 

-  Лозівської станції юних натуралістів 
Лозівської міської ради Харківської 
області (керівник –  
БАРАНОВА С.М.) 
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ІІІ місце -  учнівський і 

педагогічний колектив 
 

-  Комунального закладу 
«Великопроходівський ліцей» 
Дергачівської міської ради 
Харківської області 
 

ІІІ місце -  пошукова група учнів 
 

-  Зіньківщинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – ЗАГРЕБЕЛЬНА Ю.М.) 
 

ІІІ місце -  МІШКО Денис, 
ЧУПРИНА Сергій, 
вихованці гуртка 
«Різьблення  
по дереву» 

-  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ПЕЧЕНІЗЬКИЙ ЦЕНТР 
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 
ТВОРЧОСТІ ПЕЧЕНІЗЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (керівник – 
КОРНЕЙКО М.В.) 

 

 

Директор                 Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

від 05.05.2021 № 65 

 

Список переможців обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції 

«Годівничка» у спеціальній номінації «За практичну просвітницьку та 

природоохоронну діяльність» 

1. -  пошукова група учнів 4 

класу 

 

-  комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 9» Харківської обласної 

ради (керівники – КУЛІШ І.О.,  

ДЕТИНИЧ Н.В.) 

 

2. -  ДМИТРУСЕНКО 

Софія, ХОРЕШКОВА 

Єва, ПЕРЕВІЗНА 

Аліна, учениці 3-Б 

класу 

 

-  комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 9» Харківської обласної 

ради (керівники БУЛАТНІКОВА Н.М., 

ТРАПЕЗНІКОВА Л.О.) 

3. -  КАЧУРА ІЛЛЯ, учень 

7-Б класу  

 

-  Харківської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 93 Харківської міської ради 

 

4. -  пошукова група учнів 

 

-  Андріївської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 Донецької селищної ради 

Ізюмського району Харківської області 

(керівник – УСТИЧЕНКО Н.А.) 

 

5. -  ЧАПРАК Даша, 

ГНЄЧКА Евеліна, 

учениці 5-А класу, 

СТОРОЖКО 

Костянтин, учень 7-А 

класу 

-  Балаклійської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Балаклійської міської 

ради Харківської області (керівники – 

КУЛИК І.С., СЄВЄРІНА Л.В.) 

6. -  МАРУСЕВИЧ Анна, 

ШАПОВАЛОВА 

Марія, 

МИКОЛАЙЧУК Настя, 

МИКОЛАЙЧУК 

Василіса,  

МУЛИК Поліна,  

учениці 6 класу 

-  комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 9» Харківської обласної 

ради (керівники – САМОЙЛОВА Т.Й., 

ЖЕРЛИЦИНА Ю.О.) 
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7. -  гурток образотворчого 

мистецтва 

-  комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 9» Харківської обласної 

ради (керівник – ДОЛЖЕНКО І.В.) 

8. -  пошукова група учнів  -  комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 8» Харківської 

обласної ради (керівник – КОСТІНА М.С.) 

9. -  пошукова група учнів -  комунального закладу «Пісочинський ліцей 

«Мобіль» Пісочинської селищної Ради 

Харківського району Харківської області» 

(керівник – Капелюховська Г.М.) 

10. -  учнівський і 

педагогічний колектив 

-  комунального закладу «Первомайський 

будинок дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської 

області» 

11. -  БУГАЄНКО Павло, 

вихованець гуртка 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

-  Красноградського центру дитячої та 

юнацької творчості Красноградської міської 

ради Харківської області  

(керівник – БУГАЄНКО Т.О.) 

  

12. -  БОНДАРЕНКО 

Михайло, учень 

-  комунального закладу «Вільхуватський 

ліцей Вільхуватської сільської ради» 

Харківської області (керівник –  

РЄПКА Е.О.) 

13. -  НАЗАРОВ Роман, 

вихованець гуртка 

«Образотворче 

мистецтво» 

-  Балаклійського Центру дитячої та юнацької 

творчості Балаклійської районної ради 

Харківської області (керівник –  

БУТКО М.Л.) 

14. -  СВИСТАК  

Максим,  

вихованець гуртка 

«Народознавство» 

-  Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області  (керівник – 

КЕЛЕБЕРДА В.В.) 

15. -  ФАЛЕЄВА Уляна, 

учениця 

-  Зорянської гімназії Красноградської міської 

ради Харківської області (керівник – 

МАЯЦЬКА І.Г.) 

 

16. -  МЕЛЕЩЕНКО Поліна, 

учениця 10 класу, 

КОВАЛЕНКО Софія,  

учениця 9 класу 

-  комунального закладу «Андріївський ліцей» 

Кегичівської селищної ради Харківської 

області (керівник – КАКАДІЙ В.П.) 

 

 

Директор                 Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

до наказу директора 

Комунального закладу 

«Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

від 05.05.2021 № 65 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної 

акції «Годівничка» 
 

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, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 22.02.2021 № 46 «Про 

проведення Всеукраїнської акції «Годівничка», у період із січня 2021 року по 

квітень 2021 року проведено обласний етап Всеукраїнської природоохоронної 

акції «Годівничка» (далі – Акція «Годівничка»). 

Акцію «Годівничка» організовано з метою привернення уваги учнівської 

молоді до проблем охорони птахів та їх природних біотопів, залучення учнів до 

активної просвітницько-пропагандистської, природоохоронної роботи. 

В Акції «Годівничка» взяли участь 370 вихованців закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти з 7-ми районів області. 

Активну участь у Акції «Годівничка» взяли учні комунального закладу 

«Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної ради, комунального 

закладу «Харківська спеціальна школа № 8» Харківської обласної ради. 

Акція «Годівничка» проводилася в заочному форматі у три етапи: 

- вивчення орнітофауни своєї місцевості, складання каталогів птахів, 

визначення місць, де птахи зустрічаються найчастіше, виготовлення 

годівниці та заготівля корму; 

- розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів; 

- проведення свята «День зимуючих птахів», «День зустрічі птахів». 

Учасники Акції «Годівничка» представили творчі звіти про проведену 

практичну роботу зі збереження орнітофауни, фото- та відеоматеріали про 

майстер-класи з виготовлення годівниць, відеоролики  про підгодівлю птахів. 

Поряд з тим, журі звернуло увагу на необхідність налагодження 

співпраці з вченими-орнітологами з метою підвищення рівня виконання 

дослідницько-експериментальних робіт із вивчення біології та різноманіття 

зимуючих птахів своєї місцевості. 
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Роботи переможців були відправлені до Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді для участі у Всеукраїнському етапі 

Акції «Годівничка». 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 


