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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
    10.12.     2020                                         м. Дніпро    № 79/01-044 

 
Про підсумки проведення І обласного  
(відбіркового) етапу Всеукраїнського  
зльоту учнівських лісництв закладів  
загальної середньої та позашкільної освіти 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 22.09.2020 року № 428/0/212-20 “Про проведення І обласного (відбіркового) 
етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти”, з метою обміну досвідом роботи учнівських лісництв, 
участі здобувачів освіти у природоохоронній та дослідницько-
експериментальній роботі в галузі лісового господарства в закладах освіти було 
проведено зазначений вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 

підсумків І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 
лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти (додається). 

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



    ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 

Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від   10.12.  2020    № 79/01-04 79                        

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання журі по підведенню підсумків І обласного (відбіркового)  етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
 
 
 

від 04.12.2020 року 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків І обласного етапу (відбіркового)  етапу Всеукраїнського  зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти (далі – Зліт). 
 
СЛУХАЛИ: 

Іванус А.В., методиста комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, яка 
ознайомила членів журі з основними  вимогами до наданих звітних матеріалів, з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до умов 
проведення Зльоту.. 

На відбірковий етап Зльоту було надано 9 робіт з міст Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Павлоград, Дніпровського 
району, Вербківської сільської ради та філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” “Шафран”. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінювання наданих матеріалів за критеріями: 
 повнота та логіка розкриття роботи  (до 10 балів); 
 науковий підхід до ведення дослідження (до 10 балів); 
 природоохоронна діяльність, практичне значення роботи (до 10 балів). 



2 
Продовження витягу з протоколу 

 

№ 
з/п 

Учасник 
(учнівське лісництво 

або гурток) 

Клас/освітній заклад 
(клас та повна назва закладу освіти) 

Керівник роботи 
(прізвище, ім’я, по 
батькові;посада) 

Всього 
балів 

Місце 

1. Учнівське лісництво 
“Дубочок” 

Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа I-III cтупенів  № 123” 
Криворізької міської ради; 

Шведун Ганна 
Григорівна, вчитель 
біології 

23 ІІІ 

2. Обухівське 
учнівське лісництво 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради;  

Книш Марина 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

28 І 

3. Учнівське лісництво 
“Діброва” 

комунальний навчальний заклад “Центр позашкільної освіти” Вербківської 
сільської ради на базі комунального закладу освіти Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дитячий садок” Вербківської сільської ради; 

Тишкевич 
Володимир 
Терентійович, 
керівник гуртка 

23 ІІІ 

4. Гурток “Екологи-
краєзнавці” 

комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр” Нікопольської міської ради; 

Кокнаєв Сергій 
Олексійович, 
керівник гуртка 

20 А 

5. Учнівське лісництво 
“Шафран” 

філія комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” “Шафран” на базі опорного комунального 
закладу "Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім.І.М.Шишканя" Могилівської сільської ради; 

Ніколаєнкова Ольга 
Віталіївна, керівник 
гуртка 25 ІІ 

6. Учнівське лісництво комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області”; 

Гнєзділова Олена 
Миколаївна, 
керівник гуртка 

21 А 

7. Учнівське лісництво комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” 
Павлоградської міської ради на базі комунального заклау “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12” Павлоградської міської ради; 

Крикушенко Марія 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

21 А 

8. Гурток “Юні 
лісівники”  

комунальний заклад “Дитячий-екологічний центр” Кам’янської міської 
ради;  

Горай Анастасія 
Анатоліївна, 
керівник гуртка 

25 ІІ 

9. ПАРЬОХА  
Ірина Олександрівна 
 

вихованка філії “Шафран” комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 10 
класу опорного комунального закладу “Могилівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів ім.І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради. 

Ніколаєнкова Ольга 
Віталіївна, керівник 
гуртка 20 А 

Методист з сільськогосподарського напрямку КЗО “ОЕНЦДУМ”         А.В. ІВАНУС 


