КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
НАКАЗ
29.11.2021

Харків

№ 163

Про
підсумки
проведення
обласного етапу Всеукраїнської
природоохоронної
акції
«Птах року-2021»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів із дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від
24.11.2020 № 1452, плану роботи Комунального закладу «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, відповідно до
листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України від 27.01.2021 № 19 «Щодо проведення
Всеукраїнської акції «Птах року», з метою залучення учнів до активної
природоохоронної роботи, пошуку нових форм і методів формування в них
навичок природоохоронної та просвітницької діяльності, в період із вересня по
листопад 2021 року проведено обласний етап Всеукраїнської природоохоронної
акції «Птах року-2021».
Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,
НАКАЗУЮ:
1. Визначити
переможців
і
призерів
обласного
Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2021» (додаток 1).

етапу

2. Відзначити учасників обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної
акції «Птах року-2021», які в номінаціях посіли перші, другі і треті місця,
грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості».
3. Визначити учасників обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної
акції «Птах року-2021», які в номінації «Практична природоохоронна та
пропагандистська робота» показали змістовну роботу та значні результати з
проблеми охорони птахів (додаток 2).
4. Відзначити учасників обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної
акції «Птах року-2021», які в номінації «Практична природоохоронна та
пропагандистська робота» показали значні результати, грамотою Комунального
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закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за
змістовну природоохоронну, дослідницько-пропагандистську і практичну
екологічну роботу з вирішення проблем охорони птахів.
5. Довести інформацію про результати проведення обласного етапу
Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2021» 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 оригінал підписано

З наказом ознайомлені:
Курукіна Т.І.

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 1
до наказу директора
Комунального закладу
«Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості»
від 29.11.2021 № 163
Список переможців і призерів
обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2021»
І місце

Номінація «Краща науково-дослідницька робота»
- ДАНИЛЕНКО
- учениця
8-А
класу
Шевченківського
Ксенія
ліцею № 1 Шевченківської селищної ради
Куп’янського району Харківської області
(керівник – ВІТКОВСЬКА Н.В.)

І місце

- Дудкіна Анастасія, - вихованці комунального закладу «Центр
Руденко Софія,
позашкільної
освіти
«Джерело»
Руденко Анна,
Височанської селищної ради Харківського
Моргуненко Кіра,
району Харківської області (керівник –
Зоря Кирило,
ЗОРЯ Г.С.)
Охрименко Альона,
Рубіжанська Дар’я

ІІ місце

- ХРЕШКОВ Денис,
ПОЖИДАЄВА
Дар’я,
НІКІТЧЕНКО
Артем

ІІ місце

- АНТОНЮК Марія, - учениці 7 класу Добренського ліцею
Наталинської
сільської
ради
ШВАЧКО Світлана
Красноградського
району
Харківської
області (керівник – ВЕРМЕН Н.І)

ІІ місце

- ВЛАСЕНКО
Катерина

- учні 6 класу комунального закладу
«Харківська санаторна школа № 9»
Харківської обласної ради (керівники –
САМОЙЛОВА Т.Й., ЗАРВИРОГ С.М.)

- вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство»
Краснокутського
центру
дитячої
та
юнацької
творчості
Краснокутської
селищної ради Богодухівського району
Харківської області, учениця 7 класу
Козіївського
ліцею
Краснокутської
селищної ради Богодухівського району
Харківської
області
(керівник
–
ВЛАСЕНКО Н.В.)
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ІІІ
місце

- АЛФЬОРОВ Єгор

ІІІ
місце

- МИЦА Анастасія

- учень 3-А класу комунального закладу
«Русько-Лозівський ліцей» Дергачівської
міської ради Харківської області (керівник –
АКСЬОНОВА О.С.)
- учениця 7-А класу Комунального закладу
«Кочетоцький ліцей» Чугуївської міської
ради Харківської області (керівник –
НЕСТЕРЕНКО Г.В.)

Номінація «Практична природоохоронна та пропагандистська робота»
І місце

І місце

І місце

ІІ місце

ІІ місце

- ІВАЩЕНКО
Олександра,
ТЕМИРБЕК
Анастасія

- учениці 9 класу Комунального закладу
«Вовчанський ліцей № 7 Вовчанської міської
ради Чугуївського району Харківської
області», вихованці Комунального закладу
«Вовчанський будинок дитячої та юнацької
творчості»
Вовчанської
міської
ради
Чугуївського району Харківської області
(керівники
–
КОВАЛЬОВА
Г.О.,
ВОЛЯНСЬКА Ю.І.)
- ШИЛЬКО
- учень 9 класу Лукашівської гімназії
Владислав
Наталинської
сільської
ради
Красноградського
району
Харківської
області (керівник – НОЖЕНКО І.В.)
- БЄЛЄВЦОВА Діана - учениця 11-А класу Комунального закладу
«Кочетоцький ліцей» Чугуївської міської
ради Харківської області (керівник –
НЕСТЕРЕНКО Г.В.)
- НЕМИКІНА
- вихованці гуртка образотворчого мистецтва
Сабіна,
комунального
закладу
«Харківська
ПОСПЄЛОВА
санаторна школа № 9» Харківської обласної
Поліна,
ради (керівник – ДОЛЖЕНКО І.В.)
НІКІТЧЕНКО
Вікторія,
ГАЛЕТА Марія,
ДМИТРИЧЕНКО
Софія
- ГОЛОВІНОВ
Оскар,
ВОЛКОДАВ
Валерія

- вихованці гуртка «Основи фенології»
Балаклійської станції юних натуралістів
Балаклійської міської ради Харківської
області (керівник – ВОЛКОДАВ О.О.)
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ІІ місце

- пошукова
група - учні Комунального закладу «Харківська
учнів
2
класу
санаторна школа № 9» Харківської обласної
(ВОДОП’ЯНОВ
ради
(керівники
–
БОРОХ
К.В.,
Святослав,
СПІВАК
Т.Б.,
БУЛАТНІКОВА
Н.М.,
КОТИК
Тетяна,
ТРАПЕЗНІКОВА Л.О.)
ПІЩУЛІНА Марія,
ХОЛОД Маргарита,
БОРОХ Софія) та
4-Б класу
(ХРЕШКОВА Єва,
НЕСТЕРЕНКО
Олександр,
МИСАКОВА
Крістіна,
ПЕРЕВІЗНА Аліна)

ІІІ
місце

- екологічна
учнів

ІІІ
місце

- пошукова
група - Комунального
закладу
«Харківська
учнів 5-9 класів
спеціальна школа № 8» Харківської обласної
ради (керівник – КОСТІНА М.С.)

ІІІ
місце

- КОПА
Мар’яна, - учениці
комунального
закладу
ТИЩЕНКО
«Близнюківський ліцей Близнюківської
Катерина
селищної
ради
Лозівського
району
ЛЄНКОВЕЦЬ
Харківської
області»
(керівник
–
Вікторія,
ПАЛАГУТА С.М.)
ДОДЬ Катерина,
ГРИЩЕНКО
Віолетта

ІІІ
місце

- ШМАКОВА
Анастасія

група - Балаклійського ліцею № 4 Балаклійської
міської
ради
Харківської
області
(керівник – СЄВЄРІНА Л.В.)

- учениця 8 класу комунального закладу
«Самійлівський
ліцей
Близнюківської
селищної
ради
Харківської
області»
(керівник – ЧОПЕНКО Н.А.)

Номінація «Креативний підхід до практичної та пропагандистської роботи
з охорони птахів»
І місце

- гурток «Юні друзі
природи»

- Первомайського будинку дитячої та
юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області (керівник –
ОПІКУН К.В.)
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І місце

ІІ місце

- ЯХОНТОВА Жанна, - вихованці
Первомайського
будинку
ЛОМАКА Ярослав
дитячої
та
юнацької
творчості
Первомайської міської ради Харківської
області (керівник – МАЛАХОВА О.Ю.)
- РОМАНЕНКО
- вихованці гуртка «Юні квітникарі»
Евеліна, ОГЕРЬ
Комунального ЗАКЛАДУ «Бабаївський
Єлизавета, БОЖКО
ліцей імені Героя Радянського Союзу
Дмитро, ЛАЗАРЄВ
Потапенка П.О. Височанської селищної
Герман
ради Харківського Району Харківської
області» (керівник – ПРОКОПЕНКО Н.І.)

ІІ місце

- учнівський колектив - Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Зачепилівської селищної ради Харківської
області (керівник – ЗАГРЕБЕЛЬНА Ю.М.)

ІІ місце

- гурток
«Юні екологи»

- вихованці
комунального
закладу
«Зачепилівський будинок дитячої та
юнацької
творчості»
Зачепилівської
селищної ради Харківської області, учні
Миколаївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної
ради Харківської області (керівник –
ФАТЄЄВА С.О.)

ІІІ місце

- ЛУКАШОВ Ілля

- учень
7
Б
класу
Зачепилівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Зачепилівської селищної ради Харківської
області (керівник – ІВАНОВА Н.О.)

ІІІ місце

- КИСІЛЬ Поліна

- учениця 9-А класу ООЗ «Борівська
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Борівської селищної
ради Харківської області ім. Героя
Радянського Союзу В.С. Колісника»
(керівник – ОСТАПЕНКО О.І.)

ІІІ місце

- НАРОЖНА
Анастасія

- учениця 7 класу Василенківської гімназії
Шевченківської
селищної
ради
Куп’янського району Харківської області
(керівник – КОВАЛЬЧУК О.О.)

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 29.11.2021 № 162
Список учасників
обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2021», які
показали змістовну роботу та значні результати з проблеми охорони птахів
№
з/п
Учасники
1. учнівський
колектив

2.

3.

Заклад освіти
Керівник
Сомівської філії Зачепилівської ЗЛИДЕНЬ С.В.
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів Зачепилівської
селищної ради Харківської
області
ЛЯДЕЦЬКА Марія, вихованці
гуртка
КОЛОДУБ Даша,
образотворчого
мистецтва ДОЛЖЕНКО І.В.
СЕЛЮТІН Іван,
комунального
закладу
ОЗЕРОВА Діана,
«Харківська санаторна школа
МІНГАЛІЄВА
№ 9» Харківської обласної ради
Еліна,
КУЗЬМЕНКО
Марія,
КАРАКУЛЄВА
Марія,
СМІРНОВА
Крістіна
СИПКО Юлія
вихованка гуртка «Історичне КОВАЛЬОВА Г.О.
краєзнавство»
комунального
закладу «Вовчанський будинок
дитячої та юнацької творчості»
Вовчанської
міської
ради
Чугуївського
району
Харківської області, учениця 9
класу комунального закладу
«Вовчанський ліцей № 7»
Вовчанської
міської
ради
Чугуївського
району
Харківської області
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4.

ЧЕВЕРДА Марина

учениця 6 класу комунального МАКСИМЧУК
закладу
«Солоницівська В.Ю.
гімназія
«Перлина»
Солоницівської селищної ради
Харківського
району
Харківської області

5.

ТИМЧЕНКО
Катерина

учениця
10-А
класу ОМЕЛЬЧУК Н.М.
комунального
закладу
«Пересічанський
ліцей»
Солоницівської селищної ради
Солоницівської селищної ради
Харківської області

6.

Пошукова група
учнів 9-А, 9-В,
6-А, 6-Б класів

7.

КІНШАКОВА
Діана

КЗ «Печенізький ліцей імені ГУЗІЙ В.Б.
Г. Семирадського» Печенізької
селищної ради Харківської
області
учениця 10 класу Комунального БАБІНА Т.В.
закладу «Червонівський ліцей»
БіляївськоЇ
сільської
ради
Лозівського району Харківської
області

8.

НАВОЛОКОВА
Катерина,
БИКОВА Віолета

учениці Комунального закладу НЕСТЕРЕНКО Г.В.
«Кочетоцький
ліцей»
Чугуївської
міської
ради
Харківської області

9.

БУРЯС Ольга,
ПОМАЗАН
Вероніка

учениці Комунального закладу ВОРОБЙОВА Т.В.
«Покотилівський
ліцей
«Промінь»
Височанської
селищної ради Харківського
району Харківської області»

10. ЗОРЯ Кирило,
БОСИЙ Федір,
ДЮНОВ Давід,
ЗОРЯ Кирило,
ГЛУХОВЕЦЬКИЙ
Вячеслав
11. КАРАЦЮБА
Аліна,
ЧЕРНЯВСЬКА
Аліна

вихованці
комунального
закладу «Центр позашкільної
освіти «Джерело» Височанської
селищної ради Харківського
району Харківської області

ЗОРЯ Г.С.,
БОСА Ю.В.,
МІРОШНІЧЕНКО
А.С.,
ГЛУХОВЕЦЬКА
В.В.

учениці комунального закладу
«Малороганський
ліцей»
Вільхівської сільської ради
Харківського
району
Харківської області
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 29.11.2021 № 163
Інформація
про результати проведення обласного етапу
Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року-2021»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів із дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від
24.11.2020 № 1452, плану роботи Комунального закладу «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, відповідно до
листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України від 27.01.2021 № 19 «Щодо проведення
Всеукраїнської акції «Птах року», з метою залучення учнів до активної
природоохоронної роботи, пошуку нових форм і методів формування в них
навичок природоохоронної та просвітницької діяльності, в період із вересня по
листопад 2021 року проведено обласний етап Всеукраїнської природоохоронної
акції «Птах року-2021» (далі – Акція).
Відповідно до рішення Українського товариства охорони птахів 2021 рік
проголошено роком cиниці чубатої (Lophophanes cristatus).
В Акції взяли участь 370 вихованців закладів позашкільної освіти, учнів
закладів загальної середньої освіти із 7-ми районів області, а саме таких
об’єднаних територіальних громад: Близнюківської, Солоницівської,
Вовчанської, Борівської, Красноградської, Наталинської, Зачепилівської,
Дворічанської, Дергачівської, Куп’янської, Біляївської, Первомайської,
Шевченківської, Балаклійської, Печенізької, Чугуївської, Височанської,
Вільхівської, Лозівської, Краснокутської, Пісочинської.
На розгляд журі було надано 210 робіт (індивідуальних і колективних).
Активну участь в Акції взяли учні закладів освіти обласного
підпорядкування: комунального закладу «Харківська санаторна школа № 9»
Харківської обласної ради, комунального закладу «Харківська спеціальна
школа № 8» Харківської обласної ради.
У рамках акції у закладах освіти області було сплановано та проведено
природоохоронні заходи: вивчення біології синиці чубатої шляхом організації
експедицій, екскурсій; виступи колективів екологічної просвіти, вікторини,
конкурси, тематичні заняття, бесіди, усні журнали, ознайомлення з Інтернетресурсами та довідковою літературою, зустрічі з вченими-орнітологами.
Окрім цього, було проведено масштабну природоохороннопросвітницьку роботу. Представлені матеріали свідчать про безпосередню
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участь школярів у вирішенні ряду природоохоронних проблем у ході екологонатуралістичної дослідницької роботи з охорони птахів.
Разом з тим, журі акцентувало увагу, що з метою якісної організації
науково-дослідницької роботи з учнями, необхідно налагодити співпрацю з
науковими співробітниками науково-дослідних установ і вченими закладів
вищої освіти.
Серед недоліків журі відзначило повне, без власних коментарів,
спостережень, висновків, копіювання інформації з мережі Інтернет. Саме через
це більшість надісланих робіт були схожі між собою.
Директор оригінал підписано

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

