
  
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 

 
      09.11.   2020                                    м. Дніпро    № 73/01-04а 

 
Про підсумки проведення 
обласного етапу Всеукраїнської  
 акції “День натураліста” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
22.09.2020 року № 425/0/212-20 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської акції “День натураліста”, з метою активізації роботи з дітьми та 
учнівською молоддю щодо формування екологічної культури, залучення їх до 
участі в практичній природоохоронній роботі , фахівцями комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” було проведено в закладах освіти зазначений вище захід. 

За підсумками проведеного заходу 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню підсумків 
обласного етапу Всеукраїнської акції “День натураліста”, що додається. 

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О. Майбороду, 
контроль залишаю за собою. 

 
 
 

Директор           Ю.Ф.ПЕДАН 
 
    



 
 

 

 
 

 
 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу  

Всеукраїнської акції “ День натураліста”  
 

від 15 жовтня 2020 року  
Присутні всі члени журі  
 
ЧЕРГА ДЕННА: 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнської акції “День натураліста” 
(далі-Акція).  
 
СЛУХАЛИ: Калашникову Н.Д., завідувача відділу організаційно-масової 
роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”, яка доповіла про участь закладів освіти області в 
Акції. 

 
УХВАЛИЛИ: 

Визначити переможців Акції відповідно до критеріїв: 
 

1 Кількість проведених заходів 1-15 балів далі 1 
2 Різноплановість заходів 1-15 балів далі 2 
3 Творчий підхід до проведення Акції 1-20 балів далі 3 
4 Масовість заходів 1-20 балів далі 4 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник 
за конкурсну роботу 70 балів  

 
 
 
№ 
з/п 

Учасник/Освітній заклад 
 

Всього 
балів 

Місце 

1 Відокремлений підрозділ Богданівська філія І-ІІ ступенів 
комунальний заклад “Богданівська опорна загально середня школа  І-
Ш ступенів” Богданівської сільської ради 

51 ІІІ 

2 КУШНІРЕНКО Єлизавета, учениця 8 класу закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34” Криворізької 
міської ради. 

30 - 

3 Технічний навчальний заклад “ Першотравенський  гірничий ліцей” 30 - 
4 Філія комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” “Шафран” 
32 - 

5 Заклад освіти “Професійно-технічне училище № 48”  
м. Новомосковська 
 

20 - 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від    09.11.  2020  № 73/01-04 
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6 Заклад освіти “Професійно-технічне училище № 71” Криничанського 

району 
38 - 

7 Заклад освіти “Західно-Донбаський професійний ліцей” 38 - 
8 Комунальний заклад “ Загальноосвітній ліцей” м.Покров 39 - 
9 Комунальний навчальний заклад “Центр позашкільної освіти”, 

комунальний заклад "Кочерезький навчально-виховний комплекс 
"Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" 
Вербківської сільської ради 

61 І 

10 Заклад освіти “Криворізький навчально-виробничий центр” 
Криворізької міської ради 

23 - 

11 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

64 І 

12 Комунальний заклад “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 
24”  

35 - 

13 Заклад освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2” 

36  

14 Комунальний заклад освіти "Перещепинський опорний освітній 
заклад №1" Перещепинської міської ради  

46 - 

15 Державний професійно-технічний навчальний заклад “Покровський 
Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів” 

47 - 

16 Заклад освіти “Нікопольський професійний ліцей” 35 - 
17 Комунальний заклад “Новодачинська загальноосвітня середня школа  

І-Ш ступенів” Богданівської  селищної ради 
48 - 

18 Комунальний заклад “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-
Ш ступенів № 22” 

25 - 

19 Комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді Марганецької міської ради” 

68 І 

20 Заклад освіти “Професійно-технічне училище № 2”Дніпровської 
міської ради 

34 - 

21 Новогригорівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній 
заклад-дошкільний навчальний заклад” Васильківської 
райдержадміністрації 

56 ІІ 
 
 

22 
 

Заклад освіти “Криворізький професійний гірничо-металургійний 
ліцей” Криворізької міської ради 

51 ІІІ 

23 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради 

53 ІІІ 

24 Григорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступеня - заклад 
дошкільної освіти імені І.Г.Прибора Васильківської селищної ради 
Дніпропетровської області 

59 ІІ 

25 Комунальний заклад “Софіївський центр творчості” Софіївської 
селищної ради Софіївського району  

42 - 

26 Заклад освіти “Криворізька Тернівська гімназія” Криворізької міської 
ради  

41 - 

27 Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа  № 110” 
Криворізької міської ради 

37 - 

28 Комунальний заклад“ Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради  

62 І 

29 Дебальцівський заклад загальної середньої освіти І-П ступенів- заклад 
дошкільної освіти Васильківського району 

23 - 

30 Державний професійно-технічний навчальний заклад “Дніпровський 
центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу” м. Дніпро   

40  
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31 Відокремлений підрозділ Богданівська філія І-ІІ ступенів 

комунальний заклад “Богданівська опорна загальноосвітня школа  І-Ш 
ступенів” Богданівської сільської ради  

53 ІІІ 

32 Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа  № 37” 
Криворізької міської ради  

45 - 

33 Комунальна установа “Центр позашкільної освіти” Томаківської 
селищної ради  

55 ІІІ 

34 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради 

50 ІІІ 

35 Комунальний заклад “Навчально-виховне об’єднання (середня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-позашкільний 
навчальний заклад) м. Покров  

42 - 

36 Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс № 2 середня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад м. Покров  

42 - 

37 Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 9”  
м. Покров  

63 І 

38 Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 4” м.Покров  42 - 
39 Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 6  

м. Покров  
42 - 

40 Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс № 1 середня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” м. Покров  

45 - 

41 Комунальний заклад “ Загальноосвітній ліцей” м. Покров                   42 - 
42 Комунальний заклад позашкільної освіти “Будинок творчості дітей та 

юнацтва” Покровської міської ради 
57 ІІ 

43 Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-Ш ступенів 
№130” Криворізької міської ради 

48 - 

44 Заклад освіти “Криворізька гімназія № 92” Криворізької міської ради 55 ІІІ 
45 Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-Ш ступенів 

№123” Криворізької міської ради 
56 ІІ 

46 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр дитячої та 
юнацької творчості Металургійного району” Криворізької міської 
ради 

60 І 

47 Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Аграрний ліцей-
інтернат” Межівської селищної ради 

57 ІІ 

48 Заклад освіти “Криворізький навчально-виховний комплекс №128” 
Криворізької міської ради 

49 - 

49 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради 

56 ІІ 

50 
 

Комунальний заклад “Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”  Юр’ївської районної ради 

34 - 

51 Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 
19”  Криворізької міської ради  

41 - 

52 Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 
21” Криворізької міської ради 

45 
 

- 

53 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради 

67 
 

І 
 

54 Заклад освіти “Криворізький Навчально-виховний комплекс №35 
“Імпульс” Криворізької міської ради 

32 - 

55 Заклад освіти “Криворізька гімназія 91” Криворізької міської ради  44 - 
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Завідувач відділу організаційно-    Н.Д. КАЛАШНИКОВА  
масової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 

56 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр дитячої та 
юнацької творчості “СОНЯХ” Криворізької міської ради  

56 ІІ 

57 Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 8”  
Криворізької міської ради 

53 ІІІ 

58 Заклад освіти “Авангардська середня загальноосвітня школа” 
Васильківської селищної ради 

53 ІІІ 

59 Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №65” 
Криворізької міської ради 

53 
 

ІІІ 
 

60 Заклад освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1” 

52 ІІІ 

61 Заклад освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3” 

34 - 

62 Заклад освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№5” 

34 - 

63 Міський комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр 
дитячої творчості "Надія" міста Першотравенськ” 

61 І 


