
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

13.12.2021 Харків № 172 

 

Про підсумки проведення 

обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл» 
 

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2021 рік, 

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2021 рік, з метою формування екологічної культури 

особистості, набуття навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем, 

залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної діяльності, у 

грудні 2021 року проведено обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл» (далі – Конкурс). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі 
 

НАКАЗУЮ:  
 

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

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

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 
 

3. Визначити активних учасників Конкурсу (додаток 2). 
 

4. Відзначити активних учасників Конкурсу грамотою Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за 

змістовну природоохоронну роботу. 
 

5. Довести інформацію про результати проведення Конкурсу до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 3). 

 

6. Контроль за виконанням цього 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 13.12.2021 № 172 
 

Список переможців і призерів  
обласного етапу Всеукраїнського конкуру «Парки – легені міст і сіл» 

 
І місце -  МЕЛЬНИК Поліна -  вихованка гуртка «Юні охоронці природи» 

Комунального закладу «Лозівська станція 
юних натуралістів» Лозівської міської ради 
Харківської області 
(керівник – БОГУСЛАВСЬКА С.М.) 

І місце -  ГАЙДАР Вероніка 
 
 

-  вихованка гуртка «Юні екологи» 
Комунального закладу «Зачепилівський 
будинок дитячої та юнацької творчості 
Зачепилівської селищної ради 
Красноградського району Харківської 
області (керівник – ФАТЄЄВА С.О.) 

І місце -  ДРИЖАНОВА 
Юлія 

-  учениця 7 класу Каплунівської гімназії 
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області (керівник – КУРИЛО Т.М.) 

ІІ місце -  КОВАЛЬОВ Ілля, 
КОВАЛЬОВА Діана 
 

-  учні 10 класу Зачепилівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Зачепилівської селищної ради 
Красноградського району Харківської 
області (керівник – ІВАНОВА Н.О.) 

ІІ місце -  КОЛІЙ Ярослав -  учень 9 класу Василенківської гімназії 
Шевченківської селищної ради 
Куп’янського району Харківської області  
(керівник – ПОЗДНЯКОВА Н.А.) 

ІІІ місце -  СОЛОВЙОВА Анна -  вихованка гуртка «Юні географи-
дослідники» Борівського будинку дитячої 
та юнацької творчості Борівської селищної 
ради Ізюмського району Харківської 
області (керівник – ПЕЧЕНИЙ А.В.) 

ІІІ місце -  Екологічний гурток -  Рідкодубська філія Дворічанського ліцею 
Дворічанської селищної ради 
Куп’янського району Харківської області 
(керівник – КИСІЛЬ Ю.М.); 

 

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 13.12.2021 № 172 

 

Список активних учасників 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. Учнівський та 

педагогічний 

колектив  

Петрівський ліцей Наталинської 

сільської ради Красноградського 

району Харківської області 

БУРЛАЄНКО О.Г. 

2. Колектив учнів 

7-8 класів 

Кам’янська гімназія Дворічанської 

селищної ради Куп’янського 

району Харківської області 

ВОЙЛОКОВА 

В.М. 

3. ІВАНОВА 

Катерина  

вихованка Красноградського 

Центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської міської 

ради Харківської області 

МЕДНІКОВА Л.П. 

4. ПОЛОВИНА 

Альбіна, 

БОВДУЙ 

Андріана, 

МАСЛЮК 

Кароліна  

вихованці гуртка «Охоронці 

природи» Первомайського 

будинку дитячої та юнацької 

творчості Первомайської міської 

ради Харківської області 

ЛЄБЄДЄВА В.В. 

5. САМОВРЯДУ 

ВАННЯ «РОК» 

Комунальний заклад 

«Первомайський ліцей №3 

«УСПІХ» Первомайської міської 

ради Харківської області 

ШЕВЧЕНКО К.П. 

6. СНИТКІНА 

Софія  

учениця 5 класу Комунального 

закладу «Гетьманівський ліцей» 

Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської 

області 

ПЕТРИКОВЕЦЬ 

О.І. 

7. СЕРГІЄНКО 

Олексій 

учень Василенківської гімназії 

Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської 

області  

КОВАЛЬЧУК О.О. 

8. Пошукова група 

учнів 6 класу 

Комунальний заклад «Харківська 

санаторна школа № 9» Харківської 

обласної ради 

САМОЙЛОВА 

Т.Й.,  

ЗАРВИРОГ С.М. 
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9. Пошукова група 

учнів 5-8 класів 

Комунальний заклад «Харківська 

спеціальна школа № 8» 

Харківської обласної ради 

КОСТІНА М.С. 

10. Гурток 

«Лікарські 

рослини» 

Комунальний заклад 

«Вовчанський ліцей №7 

Вовчанської міської ради 

Чугуївського району Харківської 

області» 

КОВАЛЬОВА Г.О. 

 

 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 13.12.2021 № 172 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»  

 

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2021 рік,  

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2021 рік, з метою формування екологічної культури 

особистості, набуття навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем, 

залучення  учнівської молоді до практичної природоохоронної діяльності, у 

грудні 2021 року проведено обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл» (далі – Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь 300 вихованців закладів позашкільної освіти, 

учнів закладів загальної середньої освіти із Богодухівського, Ізюмського, 

Красноградського, Куп’янського, Лозівського, Харківського, Чугуївського 

районів області; Краснокутської селищної громади, Борівської селищної 

громади, Зачепилівської селищної громади, Красноградської міської громади, 

Наталинської селищної громади, Дворічанської селищної громади, 

Шевченківської селищної громади, Лозівської міської громади, Первомайської 

міської громади, Харківської міської громади, Вовчанської міської громади. 

На розгляд журі Конкурсу було надано 25 (індивідуальних і колективних) 

пошукових, дослідницьких робіт із вивчення історії садово-паркового 

мистецтва, природно-заповідного фонду Харківщини, матеріали зі створення 

нових парків, скверів, фотозвіти, відеофільми про практичну природоохоронну 

роботу, проєкти з реконструкції парків. 

Активну участь у Конкурсі 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 в закладах освіти області було сплановано та 

проведено природоохоронні заходи: експедиції, екскурсії, виступи колективів 

екологічної просвіти, вікторини, конкурси, тематичні заняття, бесіди, усні 

журнали. 

Окрім цього, було проведено масштабну природоохоронно-

просвітницьку роботу. Представлені матеріали свідчать про безпосередню 

участь школярів у вирішенні ряду природоохоронних проблем у ході еколого-
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натуралістичної дослідницької роботи з вивчення історії садово-паркового 

мистецтва, створення нових парків і впорядкування існуючих парків та скверів. 
Журі відзначило науковість, систематичність роботи з вивчення історії 

садово-паркового мистецтва, створення нових парків та впорядкування 
існуючих парків і скверів вихованцями та учнями  Комунального закладу 
«Лозівська станція юних натуралістів» Лозівської міської ради Харківської 
області, Комунального закладу «Зачепилівський будинок дитячої та юнацької 
творчості Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської 
області, Каплунівської гімназії Краснокутської селищної ради Богодухівського 
району Харківської області, Зачепилівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Красноградського району 
Харківської області, Василенківської гімназії Шевченківської селищної ради 
Куп’янського району Харківської області, Борівського будинку дитячої та 
юнацької творчості Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської 
області, Рідкодубської філії Дворічанського ліцею Дворічанської селищної ради 
Куп’янського району Харківської області. 

Разом з тим, журі акцентувало увагу, що з метою якісної організації 
науково-дослідницької роботи з учнями, необхідно продовжити співпрацю з 
науковими співробітниками науково-дослідних установ і вченими закладів 
вищої освіти, науковими співробітниками національних і регіональних парків. 

Серед недоліків журі відзначило копіювання інформації з мережі 
Інтернет. Саме через це деякі з надісланих робіт були схожі між собою.  
 
 

Директор   оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


