
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
__26.12._2018                                        м. Дніпро    № __72/01-04____ 

 
Про підсумки проведення обласного 
 (заочного) етапу Всеукраїнського  
конкурсу “Цікава школа” 
 

Керуючись наказом комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” від  02 листопада 2018 року  
№ 68/01 - 04 “Про проведення обласного (заочного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу “Цікава школа” в листопаді - грудні 2018 року проводився обласний 
(заочний) етап Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” 

За підсумками оцінювання творчих робіт учасників конкурсу 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Взяти до відома аналітичну довідку про підсумки проведення обласного 
(заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” (далі - Конкурс), що 
додається. 

2. Затвердити протокол засідання журі по підведенню підсумків Конкурсу. 
3. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради переможців та активних учасників Конкурсу відповідно до протоколу.  

4. Висловити подяку керівникам органів управління освітою міст: Дніпра, 
Марганця, Кам´янського; районів: Дніпровського, Софіївського, Томаківського та 
Зайцівської об’єднаної територіальної громади, заклади  освіти яких взяли участь 
у обласному (заочному) етапі Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа”. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Кузьменко М.Б. 
заступника директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 
Директор           Ю.Ф.ПЕДАН                     



Додаток 1 
до наказу комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
__26.12___2018  № _72/01-04_____ 

 
Аналітична довідка 

про участь закладів освіти в обласному (заочному) етапі  
Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” 

 
З метою сприяння інноваційній діяльності педагогів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти; удосконалення їх фахової майстерності, 
стимулювання творчого самовдосконалення педагогів; популяризації 
педагогічного досвіду; привернення уваги місцевих органів виконавчої влади, 
громадськості до проблем освіти; формування у дітей та педагогів почуття 
гордості за свій заклад освіти; пропаганди прогресивної методики урочної, 
позакласної та позашкільної роботи; використання українських національних 
традицій у процесі виховання учнівської молоді в листопаді - грудні 2018 року 
комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” проведено обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу 
“Цікава школа”. 

В обласному етапі конкурсу взяли участь заклади освіти 4 міст  
(мм. Дніпро, Марганець, Кам’янське, Кривий Ріг), 4 районів (Криничанський, 
Дніпровський, Синельниківський, Софіївський) та Томаківської селищної ради 
Дніпропетровської області: В конкурсі взяли участь 13 учасників. 

Обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” 
проводився за номінаціями: “Найоригінальніший навчальний заклад”, 
“Нетрадиційний урок”, “Нетрадиційне заняття гуртка”. 

Номінація “Найоригінальніший навчальний заклад” була 
представлена роботами 2 учасників. Міський еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради в 
особі директора Четверикової О.М. представив творчу роботу за темою: 
“Формування соціального аспекту особистості засобами системного підходу  до 
використання ефективних технологій національно-патріотичного виховання в 
умовах позашкільного навчального закладу”. Педагогічний колектив Міського 
еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого 
комітету Марганецької міської ради одним із провідних напрямків виховної 
роботи дітей в закладі позашкільної освіти визначив національно-патріотичне 
виховання, вдало поєднуючи його з еколого-натуралістичним напрямом роботи 
гуртків. Це і участь вихованців еколого-натуралістичного центру в 
масштабному проекті з патріотичного виховання “Шляхами Героїв”, міській 
патріотично-спортивній грі “Козацькими стежками”, співпраця з міським 
краєзнавчим музеєм, участь у Всеукраїнському зльоті юних туристів-
краєзнавців, комплексній еколого-краєзнавчій експедиції до Канівського 
природного заповідника в межах реалізації обласної програми “Вивчаємо 
заповідні території України”, активне використання засобів музейної педагогіки 
(музей АТО, кабінет “Берегиня”, Музей хліба).  



Багатовимірний спектр діяльності Аулівської середньої загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Аулівської селищної ради Криничанського району 
Дніпропетровської області в напрямку еколого-натуралістичного навчання та 
виховання за темою “Формування поля креативності засобами сучасних 
педагогічних технологій” представила учитель біології Аулівської середньої 
загальноосвітньої школи  Підгородецька О.В. Педагог представила еколого-
натуралістичну, пошуково-дослідницьку діяльність закладу через призму 
біологічної освіти, продемонструвавши втілення новітніх педагогічних 
технологій в освітній та виховній діяльності закладу: представлення науково-
інформаційного проекту “Вода та її роль в житті людини” на Міжнародному 
конкурсі “Водний приз ” в м. Києві, робота над проектом “Промислові 
випробування коагулянту РАХ-18 А на очисних спорудах КП ДОР “Аульський 
водовід”, проведення тьютор-уроків, інтелектуальних ігор з випереджувальним 
навчанням, інтегрованих уроків з предметів біології та іноземної мови, 
конференцій з використанням активного методу навчання, бліц - інтерв′ю, 
наукового пікніку “Науки про життя”, екологічного театру мод, екскурсійного 
проекту “Світ навколо нас” тощо. На жаль ця багатоаспектна діяльність була 
представлена переважно у вигляді презентації, що не дало змогу журі надати 
більш високі бали за роботу. 

Номінація “Нетрадиційний урок” була представлена роботами 3 
учасників. 

Творча робота Усенко І.С., вчителя біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №6” Дніпровської міської, керівника гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради має за мету привернення увагу громадськості до 
екологічних проблем міста, області, вказує на неприпустимість бездумного 
втручання людини в природу, порушує  проблему розумного застосування 
досягнень науки та особистої відповідальності кожного за стан довкілля. 

Представлені матеріали роботи вчителя основ здоров’я .Кривошеї Г.В. 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №123” 
Дніпровської міської ради), керівника гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради  
акцентують увагу на важливості формування здоров’язбережувальної 
компетенції дітей, створенню в освітньому процесі умов, за яких дитина може 
осмислити власне життя, навчитися вирішувати життєві завдання та проблеми, 
здатна буде протистояти викликам сьогодення – стрімкому поширенню епідемій 
ВІЛ (СНІДу), туберкульозу, гепатиту С, тютюнопалінню, вживанню алкоголю 
та наркотиків, усвідомити сенс і цінності життя. 

Творча робота Шмагайло Н.В., вчителя комунального опорного закладу 
освіти “Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Зайцівської об’єднаної 
територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області 
присвячена узагальненню, систематизації та вдосконаленню знань, умінь і 
навичок учнів теми “Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук”. 
Вчителем представлено цікавий урок, продемонстровано різні форми роботи з 
учнями – робота в групах, презентація (метод “спільний проект”), гра мікрофон, 
гра-кросворд, демонстрація експерименту тощо. Вчитель наводить цікаві 
узагальнюючи змістові опорні схеми по класам неорганічних сполук. 



В номінації “Нетрадиційне заняття” взяло участь 6 учасників. 
Цікаві нестандартні форми заняття гуртка (квест, вистава),  представили 

педагоги комунального закладу “Дитячий екологічний центр ”Кам'янської 
міської ради Гончар А. В., Деміх Н. О., вдало використані міжпредметні зв’язки, 
що поєднують біологічні науки та мистецтво українського народу 
продемонструвала Скуріхіна О. П. 

Артеменко Т. В., керівник гуртка комунального закладу “Софіївський 
центр творчості” Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області у своїй творчій роботі робить акцент на розвитку 
творчого потенціалу дитини, демонструє використання сучасних інноваційних 
методів (“робота в малих групах”, “незакінчені речення”, “мікрофон”, 
“світлофор”, “шифрувальник”, “складання асоціативного куща”,  “мозковий 
штурм”, “коло ідей”, тематичні ігри та фізкультхвилинки). 

В конкурсних матеріалах вчителя біології Чумаківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Томаківської селищної ради Дніпропетровської області 
Ігнатченко Н.В. багато уваги приділено наданню теоретичного матеріалу про 
однорічні квітково-декоративні рослини та їх значення у житті людини, 
наведенню прикладів оформлення клумб з рослин-однорічників. Також на 
занятті задіяні активні форми навчання: загадки, поетичні строки, заслуговують 
на увагу ігри на закріплення вивченого матеріалу “Екологічний м’ячик”, 
“Відгадай за запахом чи на дотик”. 
 Керівник гуртка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради Книш М.В. представила творчу роботу в якій значну увагу 
приділяє методам самоперевірки знань вихованцями, використовує ігрові форми 
роботи: тематичні ігри “Крокодил”, “Так чи ні”, “Магазин насіння”. 

Застосування на заняттях гуртка інтерактивних методів навчання в 
поєднанні з іншими формами освітньої діяльності допомагає не тільки кращому 
засвоєнню матеріалу, але й вчить вихованців використовувати набуті знання й 
досвід на практиці, пов'язуючи їх з реальними життєвими ситуаціями, сприяючи 
формуванню життєвої компетентності, що є одним з основних завдань сучасної 
освіти.  
 
 
 
Заступник директора з виховної роботи  
комунального закладу освіти 
 “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”     М.Б.КУЗЬМЕНКО 
 



Протокол  
засідання журі обласного етапу конкурсу “Цікава школа” комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

Дата  засідання від 05.12.2018  
 

ПРИСУТНІ:  
голова журі Кузьменко Марина Борисівна, заступник директора з виховної роботи комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради  
(далі – КЗО“ОЕНЦДУМ”); 
члени журі : Майборода Інна Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи КЗО“ОЕНЦДУМ”,  
Лазарева Наталя Євгенівна, вчитель біології комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 140” 
Дніпровської міської ради, вчитель вищої категорії, старший вчитель. 

СЛУХАЛИ: 
Кузьменко М.Б., голову журі, яка розповіла про кількість наданих робіт та перелічила райони та міста 

Дніпропетровської області, що взяли участь у конкурсі. Також Кузьменко М.Б. надала інформацію щодо основних 
завдань конкурсу, познайомила з вимогами до наданих робіт, критеріями, за якими будуть оцінюватися роботи 
учасників конкурсу відповідно до умов проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа”  

Журі проводило оцінку робіт за нижченаведеними критеріями за 10 бальною шкалою: 
1. наявність та якість матеріалів, що передбачені Умовами про конкурс; 
2. педагогічні знахідки, спрямовані на удосконалення технології змісту освіти та виховання; 
3. врахування компетентнісного спрямування у освітньому процесі та позашкільній роботі з дітьми; 
4. мотиваційний фактор в організації педагогічної діяльності; 
5. оригінальність та ефективність обраних нетрадиційних форм педагогічної роботи; 
6. розвиток здібностей міркувати, обґрунтовувати, доводити; 
7. діалоговий характер у навчальній та позашкільній роботі; 
8. формування якостей особистості; 
9. здійснення диференціації навчання та виховання засобами нетрадиційних форм;  
10. виховання патріотизму, національної свідомості, любові до свого народу. 

 
І місце -88-100 балів.   ІІ місце – 75-87 балів.    ІІІ місце  - 62 - 74 балів.     Активна участь -50-61 бал. 



№ 
з/п 

П.І.Б. Робота Критерії оцінювання Результат 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номінація “Найоригінальніший навчальний заклад”  
1. Міський еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької 
міської ради   

“Формування 
соціального аспекту 

особистості засобами 
системного підходу до 

використання 
ефективних 
технологій 

національно-
патріотичного 

виховання в умовах 
позашкільного 

навчального закладу” 

7 8 9 9 8 6 6 7 7 10 77 балів 
ІІ місце 

2 ПІДГОРОДЕЦЬКА 
 Олена Валеріївна, вчитель біології та 
екології Аульськоїсередньої 
загальноосвітньої школи, 
Криничанського району 
Дніпропетровської області 

“Формування поля 
креативності 

засобами сучасних 
педагогічних 
технологій” 

7 8 5 6 6 5 5 5 5 4 
57 балів 
Активна 
участь 

Номінація “Нетрадиційний урок”  
3. УСЕНКО-  

 Ірина Сергіївна, вчитель біології 
комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа  
№6”Дніпровської міської ради,, 
керівник гуртка “Юні квітникарі” 
комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” 

Урок – тренінг “За 
здоровий спосіб 

життя” 
Заняття -

тренінг“Срібна 
ниточка між 

берегами 
поколінь” 

8 7 9 8 6 8 8 9 8 4 75 бали 
ІІ місце 



4 КРИВОШЕЯ  
Галина Василівна, вчитель “Основи 
здоров’я” комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа 
№123” керівник гуртка “Юні екологи” 
комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської 
ради 

Тренінги 
“Станція призначення 

– життя”, 
“Ти – особливий…” 

 8 8 9 9 9 9 10 8 6 6 82 бали 
ІІ місце 

5 ШМАГАЙЛО  
Наталія Валентинівна, вчитель 
комунального опорного закладу освіти 
“Кислянська ЗШ І-ІІІ ступенів” 
Зайцівської об’єднаної територіальної 
громади Синельниківського району 
Дніпропетровської області 

“Генетичний зв’язок 
між класами 

неорганічних сполук” 
7 8 9 8 6 5 5 4 8 2 62 бали 

ІІІ місце 

6 КОМИШОВА  
Тетяна Павлівна, вчитель 
комунального закладу  “Криворізька 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 
ступенів № 4” Криворізької міської 
ради 

“Настрій. Вплив 
настрою на 

самопочуття людини” 
9 5 9 8 6 5 6 7 8 2 65 

ІІІ місце 

7 КОСТИЛЄВА 
 Яна Юріївна, вчитель комунального 
закладу  “Криворізька загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ступенів № 4”, 
Криворізької міської ради 

Інтегрований урок з 
математики та 

природознавства 
“Додавання і 
віднімання з 

переходом через 
розряд в межах 20. 

Розв’язування задач” 

9 5 9 8 6 5 5 8 8 1 64 
ІІІ місце 

Номінація “Нетрадиційне заняття” 
8 АРТЕМЕНКО  

Тетяна Володимирівна, керівник 
гуртка комунального закладу  
“Софіївський центр творчості” 
Софіївської селищної ради 

Заняття гуртка 
“Їстівні та отруйні 

гриби” 9 8 8 8 8 8 8 6 7 5 75  балів 
ІІ місце 



Софіївського району 
Дніпропетровської області 

9 
 
 
 

ІГНАТЧЕНКО  
Наталія Василівна, вчитель біології 
Чумаківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Томаківської селищної 
ради Дніпропетровської області 

Заняття гуртка 
“Поняття про 

однорічні квітково-
декоративні рослини” 

7 8 9 8 6 5 5 5 2 2 
57 балів 
Активна 
участь 

10 

КНИШ  
Марина Володимирівна,керівник 
гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради 
Дніпропетровської області 

Заняття гуртка 
“Вивчення насіння 
лісових культур” 

6 7 8 8 6 7 7 5 5 3 62 бали 
ІІІ місце 

11 ГОНЧАР  
Алла Вікентіївна, керівник гуртка 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр ”Кам'янської 
міської ради 

Екологічний 
квест «Шукаємо 

ліки у природі» 
 

8 9 9 9 9 8 8 5 5 5 75 балів 
ІІ місце 

12 ДЕМІХ  
Надія Олександрівна, керівник 
гуртка комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр”  
Кам'янської  міської ради 

Вистава «Лісові 
пригоди Лесі та 

Богдана» 
 

8 8 8 9 8 8 8 7 8 6 78 балів 
ІІ місце 

13 СКУРІХІНА  
Олена Петрівна, керівник гуртка КЗ 
«Дитячий екологічний центр» 
Кам’янської міської ради 

Заняття гуртка 
«Рослинні символи на 

писанках» 
 

8 5 8 9 7 5 5 7 5 9 68 балів 
ІІІ місце 

 
 
Голова  журі              КУЗЬМЕНКО М.Б. 
Члени журі:             МАЙБОРОДА І.О. 

   ЛАЗАРЄВА Н.Є. 


