
  

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 
 
    17.05.   2021                                            м. Дніпро    № 21/01-04 21/014 

 

Про підсумки проведення  
І відбіркового (обласного) етапу 
Всеукраїнського юннатівського 
природоохоронного руху 
“Зелена естафета” 
 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 27.04.2021 р. № 193/0/212-21 “Про організацію та проведення І відбіркового 
(обласного) етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху “Зелена 
естафета” (заочно)”, з метою поширення практичної природоохоронної роботи в 
закладах освіти, залучення учнівської молоді до заходів щодо збереження та 
поліпшення стану довкілля, формування її життєвих компетентностей у контексті 
ідей сталого розвитку суспільства в закладах освіти проводився зазначений вище 
захід. 

За підсумками проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 
підсумків І відбіркового (обласного) етапу Всеукраїнського юннатівського 
природоохоронного руху “Зелена естафета” (далі – Естафета) (додається). 

2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” активних учасників Естафети 
відповідно до протоколу. 

3. 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          Юрій  ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від   17.05.   2021    № 21/01-04 21т 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків І відбіркового (обласного) етапу  

Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху “Зелена естафета” 
 

від 19.04.2021 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 

Підведення підсумків І відбіркового (обласного) етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху “Зелена естафета”  
(далі – Естафета). 
 
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 Естафети, з вимогами до наданих звітних матеріалів,  
з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до положення про проведення Естафети. 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінювання робіт учасників Естафети відповідно до наступних критеріїв: 
- практична природоохоронна робота – до 50 балів; 
- просвітницька природоохоронна робота – до 20 балів; 
- навчально-виховна робота з охорони природи – до 30 балів; 
- чіткість, логічність і грамотність викладення матеріалу; культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 20 балів (оцінка відео 
захисту). 
 
№ 
з/п 

Учасники Середній 
бал 

Місце 

 

Заклади загальної середньої освіти: 
 

1. АСМАНОВ Дмитро та ВОЛОДЬКО Вероніка, учні 8 класу комунального закладу освіти “Калинівська середня загальноосвітня 
школа - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Гречаноподівської сільської ради (керівник Розумна Ірина 
Миколаївна, вчитель географії); 

85 ІІІ 



2 
Продовження витягу з протоколу 

 
2. ВОЛОШИН Матвій та ОГУР Дар’я, учні 7 класу комунального навчального закладу “Червоношахтарська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів” Лозуватської сільської ради (керівники: Волошина Оксана Сергіївна, вчитель біології; Горбатова Ольга 
Петрівна, педагог-організатор, керівник гуртка); 

76 А 

3. КІЛЬЧЕНСЬКИЙ Андрій та КОВАЛЬОВА Діана, учні 7 та 8 класів філії Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
комунального закладу “Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Миколаївської сільської ради (керівник: Журба 
Людмила Леонідівна, вчитель біології та географії); 

101 ІІ 

4. РЕЗНІК Алла та СУЛІМОВА Руслана, учениці 8 класу Гейківської філії опорного комунального навчального закладу 
“Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Лозуватської сільської ради (керівник Дмитренко Галина Олександрівна 
вчитель біології); 

90 ІІІ 

5. ДЕМ’ЯНЕНКО Єлизавета та ФІНІВ Артем, учні 8 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа 
I-III ступенів № 123” Криворізької міської ради (керівник Шведун Ганна Григорівна, вчитель біології); 

110 І 

6. МИЗНІКОВ Максим та ЦИГАНОК Денис, учні 7 класу відокремленого підрозділу “Богданівська філія І - ІІ ступенів 
комунального закладу “Богданівська опорна загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради 
(керівник Топорова Тетяна Володимирівна, завідувач філії, вчитель біології); 

80 А 

7. ОКАПІНСЬКА Ліна та КОЛІСНІЧЕНКО Софія, учні 4 класу комунального закладу “Китайгородський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів” Китайгородської сільської ради (керівник Андрійченко Валентина Миколаївна, вчитель 
біології). 

82 А 

 

Заклади позашкільної освіти: 
 

1. КІЗЕНКО Олексій та ШКУРЕНКО Микита, вихованці комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради (керівники: Кізенко Оксана Петрівна, методист, керівник гуртка “Геологічне краєзнавство”; Чобан Ольга Анатоліївна, 
методист, керівник гуртка “Юні охоронці природи”); 

102 ІІ 

2. ПАВЛЕНКО Олександра та ДЕВАНОВА Ассоль, вихованки гуртка “Юні зоологи” комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області” (керівник Пастушкова 
Анна Валеріївна, керівник гуртка). 

110 І 

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


