
  
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 

 
_   26.11.    2020                                           м. Дніпро    № 75/01-044 

 
Про підсумки І обласного  
(відбіркового) етапу Всеукраїнського  
фестивалю “Україна-сад” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 01.10.2020 року № 444/0/212-20 “Про проведення І обласного (відбіркового) 
етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад”, з метою обміну досвідом 
роботи, популяризації практичних результатів досліджень здобувачів освіти в 
галузі садівництва та виноградарства було проведено зазначений вище захід.  

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню підсумків  

І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад” 
(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   26.11.  2020    № 75/01-0475/01-
04 

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

Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад” 
 
 

від 25.11.2020 року 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків І обласного етапу (відбіркового)  етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад” (далі – Фестиваль). 
 
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 Фестивалю. 
  На відбірковий етап Фестивалю було надано 12 робіт з міст Дніпро, Кам’янське, Синельникове, Нікополь, Дніпровського, 
Магдалинівського, Новомосковського, Юр’ївського районів, 3 об’єднаних територіальних громад: Вербківської, Межівської, 
Перещепинської. 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінювання наданих матеріалів за критеріями: 
 повнота та логіка розкриття роботи  (до 10 балів); 
 науковий підхід до проведення роботи (до 10 балів); 
 якість та оригінальність оформлення матеріалів (до 10 балів). 
 



2 
Продовження витягу з протоколу 

 

№ 
з/п 

Учасник 
(прізвище та ім’я або 
учнівське об’єднання) 

Клас, група/освітній заклад 
 

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

Кількіст
ь балів 

Місце 

1. МІЩУК 
Анастасія 
ПОГРЕБЕЛЬНИЙ Олег 

учні групи № 01-19, професійно-технічне училище № 88 
смт. Магдалинівка 

Женило Г.С., викладач 
біології 21 А 

2. Учнівське об’єднання  
“Юні екологи” 

комунальний заклад “Синельниківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1” Синельниківської міської ради 

 
 

 

Сухорукова А.Ф., 
Донська К.В., 
Гречка Н.М., 
Бородавка Є.П., вчителі 
початкових класів 

18 А 

3. Гурток  
“Юні екологи”   

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради 

Кривошея Г.В., 
керівник гуртка 18 А 

4. Гурток “Юні друзі 
природи молодшого 
шкільного віку” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради 
 

Пеня Л.М., керівник 
гуртка 
 

19 А 

5. Учні 9 класу комунальний заклад освіти “Миролюбівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Перещепинської 
міської ради 

Лаудін М.Б., директор 
Бойко О.Ю., вчитель 
біології 

23 ІІІ 

6 Гурток  
“Юні садівники” 

комунальний навчальний заклад “Центр позашкільної 
освіти” Вербківської сільської ради 

Тишкевич В.Т., 
керівник гуртка 25 ІІ 

7. ПУШКО  
Назар  

вихованець гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учень 6 
класу комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа № 28” Кам’янської міської ради 

Буравов С.С.,  
Гончар А.В., керівники 
гуртка 20 А 

8. Учні 8-9 класів комунальний заклад освіти "Навчально-виховний 
комплекс "Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
- аграрний ліцей-інтернат" Межівської селищної ради" 

Грицай Л.В., вчитель 
біології та екології 29 І 

9. ЧЕРЕМНИХ  
Катерина 
 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” Нікопольської міської 
ради, учениця 10 класу комунального закладу 
"Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 21" Нікопольської міської ради 

Кокнаєв С. О., керівник 
гуртка 

24 ІІІ 



3 
Продовження витягу з протоколу 

 

10. Гурток  
“Юні біологи” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 8 класу комунального 
закладу "Обухівський навчально-виховний комплекс №2 
"Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Дніпровської районної ради  

Хуторна Т. С., керівник 
гуртка 

25 ІІ 

11. ПОЛТАВЕЦЬ  
Артем 
 

учень 7 класу комунального закладу “Новов’язівська 
опорна загальноосвітня школа I-III ступенів” Юр’ївської 
районної ради 

Мостовий П. А., 
вчитель географії 19 А 

12 Учні 7 класу комунальний заклад “Василівський навчально - виховний 
комплекс” Школа - дошкільний заклад” Новомосковської 
районної ради 

Волощенко О.Б., 
вчитель біології  20 А 

 
 
Методист з сільськогосподарського напряму           А.В. ІВАНУС 
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді 
 
 


