
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

01.12.2021 Харків № 164  

 

Про підсумки проведення обласного 

(заочного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-огляду внутрішнього 

озеленення приміщень закладів 

освіти «Галерея кімнатних рослин» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових 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, з метою залучення 

дітей та підлітків до роботи щодо озеленення та благоустрою територій, 

формування екологічної культури особистості, активізації пізнавальної, творчої 

та просвітницької діяльності учнів, у період із вересня по листопад 2021 року 

проведено обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу-огляду 

внутрішнього озеленення приміщень закладів освіти «Галерея кімнатних 

рослин» (далі – Конкурс-огляд). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців і призерів Конкурсу-огляду (додаток 1). 

 

2. Відзначити учасників Конкурсу-огляду, які посіли перші, другі і треті 

місця, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості». 

 

3. Визначити учасників Конкурсу-огляду, які показали значні результати з 

озеленення та благоустрою території закладу освіти (додаток 2). 

 

4. Відзначити учасників Конкурсу-огляду грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за змістовну 

практичну природоохоронну роботу в галузі квітництва. 

 



 2 

5. Довести інформацію про результати проведення Конкурсу-огляду 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 01.12.2021 № 164 
 

 

Список переможців і призерів  
обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього 

озеленення приміщень закладів освіти «Галерея кімнатних рослин» 
 

Номінація «Змістовна практична та експериментально-дослідницька 
робота з квітництва» 

 

І місце -  БІК Марія,  
ГУР’ЄВ Микита,  
ХРЕШКОВ Денис,  
НІКІТЧЕНКО 
Артем 

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

І місце -  ОХРИМЕНКО 
Альона, 
РУБІЖАНСЬКА 
Дар’я,  
ПАВЛЮХ Карина, 
ГОРЯЙНОВА 
Віроніка, 
ПИРОГОВА 
Валерія 

-  вихованці гуртка «Еко-стиль: поводження 
з відходами» Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти «Джерело» 
Височанської селищної ради Харківського 
району Харківської області» 
(керівник – ГЛУХОВЕЦЬКА В.В.) 
 

ІІ місце -  ПОЛОВИНА 
Альбіна 
НІКУЛЕНКО 
Арсеній 
ІСАКОВА Вікторія 
 

-  вихованці гуртка «Охоронці природи» 
Первомайського будинку дитячої та 
юнацької творчості Первомайської міської 
ради Харківської області (керівник – 

ЛЄБЄДЄВА В.В.) 
 

ІІ місце -  ЛЕВЕНСЬКИХ 
Марина 
ГОЛУБ Катерина 
ТАРАТУТЕНКО 
Софія,  
МАХИНЯ Олексій, 
ГЕКОВ Артем 
 

-  учні Зачепилівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – СУХОРУКОВА В.М.) 
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ІІІ місце -  КРИВОНОС 
Анастасія 
 

-  учениця 8-А класу комунального закладу  
«Близнюківський ліцей Близнюківської 
селищної ради Лозівського району 
Харківської області» (ПАЛАГУТА С.М.) 
 

ІІІ місце -  ЖАБОТИНСЬКА 
Алiна 

-  учениця 10-Б класу Куп’янської  
загальноосвiтньої школи I-III cтупенiв  
№ 12 Куп’янської  мiської ради 
Харківської області (керівник – 
ВОЛОШИНА Р.А.) 

 

Номінація «Практичне втілення екологічних проєктів із озеленення 

закладу освіти» 

 

І місце -  СІДУНОВ Богдан, 
ПЕТРАШ Денис, 
ЛАЗЕБНИЙ 
Ярослав, СИПКО 
Юлія, 
БОНДАРЕНКО 
Богдан, 
ЛЕБЕДЕНКО 
Поліна 

-  учні 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.) 

І місце -  учнівський та 
педагогічний 
колектив 
 

-  комунального закладу «Харківська 
санаторна школа № 9» Харківської 
обласної ради (керівники – КУЛІШ В.І., 
САМОЙЛОВА Т.Й., ПОРОХНЯ В.О.) 

І місце -  ГРІДНЬОВ Микита, 
ГРІДНЬОВА 
Ксенія, 
КОСТІН Ілля 

-  учні комунального закладу 
«Покотилівський ліцей № 2» Височанської 
селищної ради Харківського району 
Харківської області» (керівник –  
КОСТІНА Л.) 

ІІ місце -  учнівський та 
педагогічний 
колектив 

-  Балаклійського  ліцею № 4 Балаклійської 
міської ради Харківської області 

ІІ місце -  СІЛАЄВ Богдан -  учень 11-Б класу, вихованець гуртка 
«Ритм» Леб’язького ліцею Чкаловської 
селищної ради Чугуївського району 
Харківської області (керівники – 
НАГОРНА Н., СІЛАЄВА Л.О.) 

ІІІ місце -  пошукова група 
учнів 5-9 класів 
 

-  Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 8» Харківської 
обласної ради (керівник – КОСТІНА М.С.) 
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ІІІ місце -  ПАСТУХОВА 
Олена, РУЩАК 
Руслана, 
ПОТЬОМКІНА 
Ганна 

-  учениці Коробочкинського ліцею 
Чкаловської селищної ради Чугуївського 
району Харківської області, вихованці 
Центру позашкільної освіти Чкаловської 
селищної ради Чугуївського району 
Харківської області (керівник –  
КИРИЛЕНКО М.Ю.) 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 01.12.2021 № 164 

 

 

Список учасників 

обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього 

озеленення приміщень закладів освіти «Галерея кімнатних рослин», які провели  

змістовну роботу та досягли значних результатів із озеленення території школи 

 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. учнівський і 

педагогічний 

колектив 

комунального закладу  

«Близнюківський ліцей 

Близнюківської селищної ради 

Лозівського району Харківської 

області» 

 

 

2. пошукова група 

учнів учнів  

1-4 класів 

 

Зіньківщинської 

загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської 

області 

 

АНГОЛЕНКО В.Г., 

ГУБКА О.О., 

ДИХТЯР Є.І., 

КОВАЛЬ О.О. 

3. СОРОКІНА 

Вікторія, 

СОБОЛЄВА 

Тетяна,  

ОСТАПЕНКО 

Віолета,  

ІЗБЯКОВА 

Ангеліна,  

ДОРОФЄЄВА 

Яна, учениці 8-А 

класу  

 

Куп’янського ліцею № 8 

Куп’янської міської ради 

Харківської області 

 

ВОЛОШИНА Р.А. 

 

4. учнівський і 

педагогічний 

колектив 

Роздольської гімназії 

Наталинської сільської ради 

Красноградського району 

Харківської області 
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5. учнівський 

колектив 1 класу 

комунального закладу 

«Харківська санаторна школа № 

9» Харківської обласної ради 

ДЕТИНИЧ Н.В. 

КУЛІШ І.О. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 01.12.2021 № 164 
 

Інформація  

про результати проведення обласного (заочного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-огляду внутрішнього озеленення приміщень  

закладів освіти «Галерея кімнатних рослин» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових 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, з метою залучення 

дітей та підлітків до роботи щодо озеленення та благоустрою територій, 

формування екологічної культури особистості, активізації пізнавальної, творчої 

та просвітницької діяльності учнів, у період із вересня по листопад 2021 року 

проведено обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу-огляду 

внутрішнього озеленення приміщень закладів освіти «Галерея кімнатних 

рослин» (далі – Конкурс-огляд). 

Проведення Конкурсу-огляду передбачало виявлення, підтримку, 

висвітлення кращого досвіду внутрішнього та зовнішнього озеленення закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, активізацію освітнього процесу в 

закладах освіти шляхом створення колекцій квіткових рослин, збагачення 

їхнього видового складу, проведення виховних заходів із цієї тематики. 

У 2021 році на Конкурс-огляд було надіслано 112 індивідуальних і 

колективних робіт (реферати, експериментально-дослідницькі проєкти, 

відеоролики, вебквести, онлайн презентації, фотоальбоми, каталоги, сценарії 

свят юних квітникарів). 

У Конкурсі-огляді взяли участь 210 вихованців закладів позашкільної 

освіти, учнів закладів загальної середньої освіти із 7-ми районів області, а саме 

таких об’єднаних територіальних громад: Близнюківської, Височанської, 

Чкаловської, Куп’янської, Балаклійської, Зачепилівської, Лозівської, 

Сахновщинської, Наталинської, Вовчанської, Первомайської. 

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 Конкурсу-огляду у закладах освіти області було сплановано та 

проведено природоохоронні та просвітницькі заходи: виставки квіткових 

композицій, паспортизацію кімнатних рослин, виступи колективів екологічної 
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просвіти, вікторини, конкурси, екскурсії до оранжерей і тепличних господарств, 

тематичні заняття з вивчення  видового складу та походження кімнатних 

рослин, бесіди, усні журнали, інформаційні години для батьків із 

рекомендаціями по догляду за кімнатними рослинами, ознайомлення з Інтернет-

ресурсами та довідковою літературою, зустрічі з вченими-квітникарями. 
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. 
 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 
 


