
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

02.12.2022 Харків № 75 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

зовнішнього озеленення закладів 

освіти «Парад квітів біля школи» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 10.11.2022 № 204 «Про 

проведення заочних всеукраїнських конкурсів: конкурс внутрішнього 

озеленення закладів освіти «Галерея кімнатних рослин», конкурс зовнішнього 

озеленення закладів освіти «Парад квітів біля школи», протягом жовтня-

листопада 2022 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

зовнішнього озеленення закладів освіти «Парад квітів біля школи» (далі – 

Конкурс). 

Конкурс організовано з метою залучення дітей і підлітків до 

благоустрою території, закладки та створення на території закладу освіти або на 

родинній присадибній ділянці квітників, розаріїв, клумб, видового різноманіття 

квітково-декоративних рослин. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

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

 

2. Відзначити учасників Конкурсу, які в номінаціях посіли перші, другі і 

треті місця, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

 

3. Довести інформацію про результати проведення Конкурсу до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 2). 

Термін: до 12.12.2022 
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4. Направити матеріали переможців Конкурсу для участі у фінальному 

етапі Всеукраїнського конкурсу зовнішнього озеленення закладів освіти «Парад 

квітів біля школи» та організувати інструктивно-методичний супровід 

учасників. 

Термін: до 15.12.2022 

 

5. 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 02.12.2022 № 75 

 
Список переможців і призерів  

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу зовнішнього озеленення закладів 
освіти «Парад квітів біля школи» 

 
Номінація «Кращий учнівський проєкт із озеленення» 

 
І місце 
 

 БУКАЛЬЦЕВ 
Назарій 
 
 

-   учень 10-Б класу Комунального закладу 
«Близнюківський ліцей Близнюківської 
селищної ради Лозівського району 
Харківської області (керівник – 
ПЕТРЕНКО Ірина Іванівна) 
 

І місце  
 

ЛУКОЦЬКА Ольга  -   учениця 9-А класу Комунального 
закладу  «Близнюківський ліцей 
Близнюківської селищної ради 
Лозівського району Харківської області» 
(керівник – ПАЛАГУТА В.В.) 
 

ІІ місце -  НЕДЄЛЬСЬКА 
Єлісавєта 
 
 

-  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – 
НЕДЄЛЬСЬКА Марина Анатоліївна) 
 

ІІІ місце -  учнівський 
колектив 3 класу 
 

-  Каплунівської гімназії Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – 
ДРИЖАНОВА В.В.) 

 

Номінація «Краща експериментально-дослідницька робота з квітництва» 

 
І місце -  АБРАМОВА 

Ксенія 
 

-  вихованка гуртка «Рідний край» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – БУТЕНКО 
Інна Валеріївна) 
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І місце -  МИРОШНИЧЕНКО 
Роман 
 

-  вихованець Комунального закладу 
«Лозівська станція юних натуралістів» 
Лозівської міської ради Харківської області 
(керівник – БОГУСЛАВСЬКА Світлана 
Миколаївна) 

ІІ місце -  пошукова група 
учнів 5-Б класу  

-  Харківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 64 Харківської міської 
ради Харківської області (керівник – 
ПОНОМАРЕНКО Ольга Іванівна) 

ІІІ місце -  не визначено -   

 

Номінація «Кращий квітник » 

І місце -  КРАВЦОВ Іван,  
ТАРАСОВ Максим 

-  учні 6 класу Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 9» 
Харківської обласної ради (керівники – 
САМОЙЛОВА Тетяна Йосипівна, 
ЧЕРНОВА Юлія Геннадіївна, КУЧЕРЯВА 
Ірина Вікторівна) 

І місце -  ІВАХНЕНКО 
Катерина 

-  вихованка гуртка «Фольклорно-
етнографічне краєзнавство» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – 
РОМАНЧЕНКО Ольга Владиславівна) 

ІІ місце  -  учнівський колектив 
2-Б класу 

-  Донецького ліцею №1 Донецької селищної 
ради Ізюмського району Харківської 
області (керівник – ПИСАРЕНКО Тетяна 
Віталіївна) 

ІІІ місце  -  учнівський колектив 
 
 

-  Комунального закладу «Коломацький  
ліцей Коломацької селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області» (керівник – ГАРКАВЕЦЬ 
Світлана) 
 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 02.12.2022 № 75 
 

Інформація 

про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу зовнішнього озеленення закладів освіти 

«Парад квітів біля школи» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 10.11.2022 № 204 «Про 

проведення заочних всеукраїнських конкурсів: конкурс внутрішнього 

озеленення закладів освіти «Галерея кімнатних рослин», конкурс зовнішнього 

озеленення закладів освіти «Парад квітів біля школи», протягом жовтня-

листопада 2022 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

зовнішнього озеленення закладів освіти «Парад квітів біля школи» (далі – 

Конкурс). 

Конкурс організовано з метою залучення дітей і підлітків до 

благоустрою території, закладки та створення на території закладу освіти або на 

родинній присадибній ділянці квітників, розаріїв та клумб різних типів, 

збільшення видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин в 

зовнішньому озелененні. 

Під час проведення Конкурсу вирішувалися завдання: 

- активізація роботи закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

з благоустрою та покращення стану зовнішнього озеленення; 

- спрямування зусиль закладів освіти на спільні практичні дії з 

оздоровлення навколишнього природного середовища та благоустрою 

прилеглої території; 

- розвиток в учнів почуття дбайливого господаря закладу, в якому вони 

навчаються; 

- залучення учнівської молоді до озеленення та впорядкування території 

закладів освіти, закладів соціальної сфери, родинних присадибних ділянок; 

- залучення дітей і підлітків до розробки проєктів озеленення та 

практичне впровадження цих проєктів. 

У Конкурсі взяли участь учні Комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 9» Харківської обласної ради, Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 64 Харківської міської ради 
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Харківської області, Комунального закладу «Близнюківський ліцей 

Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області, 

Каплунівської гімназії Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області, Донецького ліцею №1 Донецької селищної ради 

Ізюмського району Харківської області, Комунального закладу «Коломацький  

ліцей Коломацької селищної ради Богодухівського району Харківської 

області»; вихованці Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області, 

Комунального закладу «Лозівська станція юних натуралістів» Лозівської 

міської ради Харківської області. 

Загалом на Конкурс було надано 25 робіт: презентації проєктів 

зовнішнього озеленення закладів освіти, звіти про створення квітників на 

родинних присадибних ділянках, фотоматеріали, малюнки. 

Журі відзначило науковість, практичність наданих конкурсних робіт, 

зацікавленість дітей у роботі з озеленення та ландшафтного дизайну.  

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


