
  
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 

 
      13.08.    2020                                        м. Дніпро    № 23/01-0404 

 
Про підсумки проведення обласного 
(заочного) природоохоронного конкурсу  
“Природна скарбниця Придніпров’я” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 15.05.2020 року № 234/0/212-20 “Про проведення обласного (заочного) 
природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я”,  
з метою екологічної пропаганди щодо охорони ранньоквітучих рослин, 
збереження і відновлення видового різноманіття флори; виявлення, вивчення та 
збереження старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і естетичну 
цінність; важливих природних об’єктів – балок, які можуть слугувати основою 
розбудови екологічної мережі в закладах освіти проведено зазначений вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 

підсумків обласного (заочного) природоохоронного конкурсу “Природна 
скарбниця Придніпров’я” (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  13.08.  2020   № 23/01-04 т 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі обласного (заочного) природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я” 
 

Дата засідання від 20.07.2020 
Присутні всі члени журі. 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного (заочного) природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я” (далі – Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Григор’єва Д.В., завідувача відділу біології та екології комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді”, який ознайомив членів журі з основними завданнями Конкурсу, з вимогами до наданих звітних матеріалів, з критеріями 
оцінювання робіт учасників відповідно до умов проведення Конкурсу. 

 
У 2020 році в Конкурсі взяли участь заклади освіти з 7 міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограда та 

Першотравенська; 4 районів: Дніпровського, Криворізького, Магдалинівського та Солонянського; 8 об’єднаних територіальних громад: 
Васильківської, Вербківської, Зайцівської, Раївської, Софіївської, Томаківської, Китайгородської (філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” у 
Могилівській ОТГ). Всього до організаційного комітету було подано 40 звітних матеріалів. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінку звітних матеріалів: 
1.1. По номінації “Балки Придніпров’я” відповідно до наступних критеріїв: 
комплексні дослідження рослинного та тваринного світу, рельєфу, гідрологічних умов балок – до 10 балів; 
просвітницька робота (дистанційно) з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення та необхідності 

охорони балок – до 7 балів; 
пошуково-дослідницька робота щодо виявлення історичних відомостей про балки – до 7 балів; 
залучення учнівської молоді до участі у конкурсах малюнків, плакатів, творчих робіт (віршів, оповідань, творів, легенд, казок тощо),  

у яких відображено унікальні куточки природи балок степового Придніпров’я – до 6 балів; 
естетика оформлення робіт – до 5 балів. 
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№ 
з/п Учасник 

Загальний 
середній 

бал 
Резуль

тат 
 

Індивідуальні роботи 
 

1. ВОРОНІНА Крістіна, учениця 9 класу комунального закладу освіти “Новоолександрівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Раївської сільської ради Синельниківського району; 15 - 

2. ЯВТУШЕНКО Надія, учениця 10 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 28” Кам’янської 
міської ради; 17 - 

3. САВИЦЬКИЙ Антон, вихованець гуртка “Юні дослідники біорізноманіття” комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, учень 9 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 5  
ім. Г.Романової” Кам’янської міської ради; 

29 ІІ 

4. БАБЕНКО Костянтин, учень 10 класу комунального закладу освіти “Новоолександрівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Раївської сільської ради Синельниківського району; 18 - 

5. ОПАЛЕНИК Ельвіра, учениця 5 класу комунального закладу освіти “Новоолександрівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Раївської сільської ради Синельниківського району; 14 - 

6. ДУСИК Альона, вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція юних натуралістів”,  
учениця 7 класу Очеретуватівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради; 32 І 

 

Колективні роботи 
 

1. Учні комунального закладу освіти “Петриківська неповна середня загальноосвітня школа І –ІІ ступенів” Солонянської 
районної ради; 22 ІІІ 

2. Учні комунального закладу освіти “Військова середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 7 - 
3. Вихованці комунальної установи “Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної ради, учні закладу освіти 

“Томаківський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад”  
№ 1” Томаківської селищної ради; 

27 ІІ 

4. Вихованці комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”; 20 - 
5. Вихованці гуртка “Юні охоронці природи” комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області”, учні 7 класу закладу освіти “Навчально-
виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 10” Марганецької міської ради. 

33 І 

 

1.2. По номінації “Дерево життя” відповідно до наступних критеріїв: 
дослідницька діяльність – до 10 балів; 
просвітницька робота (дистанційно) з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення старовікових та 

цікавих дерев, які мають історичну та естетичну привабливість – до 10 балів; 
конкретні практичні заходи по охороні дерев – до 10 балів. 
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№ 
з/п Учасник 

Загальний 
середній 

бал 
Резуль

тат 
 

Індивідуальні роботи 
 

1. АРТАМОНОВА Ірина, вихованка гуртка “Любителі декоративних і свійських тварин” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда; 27 І 

2. БОСА Анастасія, учениця 9 класу комунального опорного закладу освіти “Кислянська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Зайцівської сільської ради Синельниківського району; 16 - 

3. ВОРОНОВ Тимур, учень 6 класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів – академічний ліцей № 15” Кам’янської міської ради; 25 ІІ 

4. КІЗЕНКО Олексій, вихованець гуртка “Геологічне краєзнавство” комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учень 7 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 23” Кам’янської 
міської ради; 

20 ІІІ 

5. ПОГОРОВСЬКИЙ Владислав, вихованець гуртка “Юні знавці лікарських рослин” комунального навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської ради Павлоградського району, учень 10 класу комунального закладу 
“В’язівоцька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” Вербківської сільської ради Павлоградського району; 

24 ІІІ 

6. БОЖУК Марина, учениця 10 класу Оленівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Магдалинівської 
районної ради; 24 ІІІ 

7. ТЕРЕЩЕНКО Роман, вихованець гуртка “Основи здорового способу життя” комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області”; 27 І 

8. ПИЛИПЧУК Єва, вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”,  
учениця 10 класу комунального закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня – гімназія” м. Нікополя; 

18 - 

 

Колективні роботи 
 

1. Мала екологічна ініціативна група “Зелений патруль” – ПЕТРІЩЕВА Уляна та ПЕТРІЩЕВ Іван, учні 7 та 2 класів 
комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - академічний 
ліцей № 15” Кам’янської міської ради; 

30 І 

2. Учні 11 класу закладу освіти “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради; 28 І 
3. ПАТЕР Владислав та ЯРЕМЕНКО Родіон, вихованці гуртка “Людина і довкілля” комунальної установи  

“Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної ради, учні 8 класу Володимирівської філії закладу освіти 
“Томаківський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад”  
№ 1” Томаківської селищної ради; 
 

18 - 
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4. Вихованці гуртків “Студія екодизайну” та “Юні охоронці природи” комунального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради і гуртка “Кіномультик” комунального закладу 
“Підгородненський міський будинок культури ім. Т.Г. Шевченко” Дніпровської районної ради, учні комунального 
закладу “Підгородненський навчально-виховний комплекс № 3 “Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради; 

23 ІІІ 

5. Учні закладу освіти “Професійно-технічне училище № 88” у Магдалинівському районі; 18 - 
 

1.3. По номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини” відповідно до наступних критеріїв: 
виховні заходи (дистанційно), публікації в пресі, на місцевому телебаченні, розповсюдження електронних листівок із закликами про 

збереження первоцвітів, створення відеофільмів та плакатів, конкурси творчих робіт – до 10 балів; 
створення мікрозаказників, вирощування первоцвітів у культурі, реінтродукція ранньовесняних рослин в природне середовище тощо – до 10 балів; 
моніторингові дослідження, вивчення ареалів, картографування, дослідження популяцій рослин тощо – до 10 балів. 
 

№ 
з/п Учасник 

Загальний 
середній 

бал 
Резуль

тат 
 

Індивідуальні роботи 
 

1. ЮРЧЕНКО Олександра, учениця 11 класу Поливанівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Магдалинівської районної ради; 15 ІІІ 

2. КРАЙНІЙ Данило, вихованець гуртка “Юні дослідники біорізноманіття” комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, учень 9 класу комунального закладу “Ліцей № 13” Кам’янської міської ради; 13 - 

3. КОВАЛЬ Софія, вихованка гуртка “Юні екологи” комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради; 17 ІІ 

4. ЛОБАЩУК Аліна, вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради; 20 І 

5. БЕРКЕТА Анастасія, вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунального позашкільного навчального закладу  
“Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради; 20 І 

 

Колективні роботи 
 

1. Учні комунального закладу освіти “Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Раївської сільської ради 
Синельниківського району; 19 ІІ 

2. СМОЛЯГА Діана та СІДАК Маша, вихованки філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради “Шафран”, учениці 6 класу Рудківської філії 
комунального закладу “Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Китайгородської сільської ради 
Царичанського району; 

15 ІІІ 
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3. ПАВЛЕНКО Марія та ГОДЬКО Юлія, вихованки комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради, учениці 10 та 11 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 19” Кам’янської міської ради; 13 - 

4. Вихованці Міського комунального позашкільного навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія”  
м. Першотравенська; 11 - 

5. Вихованці гуртка “Юні охоронці природи” комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області”; 25 І 

6. Вихованці гуртка “Юні орнітологи” Іверського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради; 18 ІІ 
7. Учні комунального навчального закладу “Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Криворізької районної ради; 11 - 
8. Вихованці гуртка “Людина і довкілля” комунальної установи “Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної ради, 

учні Володимирівської філії закладу освіти “Томаківський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” № 1” Томаківської селищної ради; 

19 ІІ 

9. Вихованці гуртка “Природа і фантазія” комунального закладу “Софіївський центр творчості” Софіївської селищної ради 
Софіївського району; 16 ІІІ 

10. Вихованці гуртка “Юні друзі природи” комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради; 12 - 

11. Вихованці гуртків “Орієнтир” та “Дослідники” комунального закладу позашкільної освіти “Центр позашкільної освіти” 
Дніпропетровської обласної ради (на базі комунального закладу “Васильківський центр позашкільної освіти” відділу 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Васильківської селищної ради Васильківського району Дніпропетровської 
області). 

24 І 

 
 
Завідувач відділу біології та екології             Д.В. ГРИГОР’ЄВ 
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 


