
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
___07. 12.     2018 
 

м. Дніпро       №    683    /0/212-18 

 
Про підсумки проведення  
обласного зльоту юних  
натуралістів 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 23 листопада 2018 року № 567/0/212-18 “Про проведення обласного зльоту 
юних натуралістів”, з метою розвитку творчих здібностей учнів, підвищення 
ефективності навчально-дослідної роботи в галузі біології, екології, сільського, 
лісового господарства, створення умов для самовдосконалення та творчої 
реалізації особистості був проведений зазначений вище захід. 

За підсумками протоколів журі 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі –КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо відзначення переможців 
обласного зльоту юних натуралістів (далі – Зліт)  грамотами департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації та цінними подарунками відповідно до 
списку (додаток 1). 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою) ознайомитися з інформаційною 
довідкою про підсумки проведення Зльоту (додаток 2). 

3.Відзначити керівників органів управління освітою міських, сільських та 
селищних рад: 

за активну участь учнів та вихованців закладів освіти в номінаціях - 
“Практична природоохоронна робота та екологія” директорів департаменту 
гуманітарних питань Дніпровської міської ради Сушко К.А., департаменту 
гуманітарних питань Кам’янської міської ради Онищенко Т.Я., департаменту 
освіти і науки виконавчого комітету Криворізької міської ради Кріпак Т.П., 
управління освіти виконкому Марганецької міської ради Кострикіну В.В., 
відділу освіти Павлоградської міської ради Дем’яненко І.В., районів: відділу 
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освіти, молоді та спорту Васильківської райдержадміністрації (далі – РДА) 
Маціюка В.М., відділу освіти, молоді та спорту Дніпровської РДА Іванова О.О., 
в.о. начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської РДА 
Саламаху В.С., селищних рад: Могилівської Сироту В.В., Межівської 
Литвиненко О.О., Вербківської Мішусту Т.М., Миколаївської (Васильківський 
район) Ведмідь Т.О. та Томаківської Калашникову В.А. 

“Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та дослідницька 
робота в галузі сільського та лісового господарства ” директорів департаменту 
гуманітарних питань Дніпровської міської ради Сушко К.А., департаменту 
гуманітарних питань Кам’янської міської ради Онищенко Т.Я., департаменту 
освіти і науки виконавчого комітету Криворізької міської ради Кріпак Т.П., 
відділу освіти, молоді та спорту Дніпровської РДА Іванова О.О., відділу освіти 
Межівської РДА Бугайова О.І., в.о. начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та 
спорту Магдалинівської РДА Саламаху В.С.; 

за якісно підготовлені матеріали переможців конкурсу з числа закладів 
освіти за номінацією “Практична природоохоронна робота та екологія” 
директорів департаменту гуманітарних питань Дніпровської міської ради 
Сушко К.А., департаменту гуманітарних питань Кам’янської міської ради 
Онищенко Т.Я., департаменту освіти і науки виконавчого комітету 
Криворізької міської ради Кріпак Т.П., управління освіти виконкому 
Марганецької міської ради Кострикіну В.В., відділу освіти Павлоградської 
міської ради Дем’яненко І.В., районів: відділу освіти, молоді та спорту 
Васильківської РДА Маціюка В.М., в.о. начальника відділу освіти, сім’ї, молоді 
та спорту Магдалинівської РДА Саламаху В.С., селищних рад: Вербківської 
Мішусті Т.М., Миколаївської (Васильківський район) Ведмідь Т.О. та 
Томаківської Калашникову В.А.; 

“Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та дослідницька 
робота в галузі сільського та лісового господарства” начальника департаменту 
освіти і науки виконавчого комітету Криворізької міської ради Кріпак Т.П., 
відділу освіти Зайцівської сільської ради Безгласну Л.І., відділу освіти 
Солонянської РДА Дармостука М.А. 

4. Керівникам органів управління освітою міських, селищних та сільських 
рад (за згодою) відзначити керівників закладів освіти та гуртків за підготовку 
переможців. 

5. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на  
начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти 
Середню В.Г., контроль залишаю за собою. 
 
 
 
Директор департаменту           О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
освіти і науки облдержадміністрації  
 
 
 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  07.12. 2018   № 683 /0/212-18 

 
Список  

переможців обласного зльоту юних натуралістів 
 

Напрям “Практична природоохоронна робота і екологія” 
 
№ 
з/п Учасник Освітній заклад / клас  Середній 

бал Місце 
 

Номінація “Еколого-натуралістичний похід Біощит” 
Індивідуальні роботи 

 

1. ГРИЦЕНКО 
Володимир 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, 
учень 8 класу комунального закладу “Павлоградський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад № 2” 
Павлоградської міської ради; 

29 І 

2. КОЗАЧЕНКО  
Єгор 

вихованець комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”, учень 11 класу 
комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19” 
м. Нікополя; 

27 ІІ 

3. АНДРЮЩЕНКО 
Варвара 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 8 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 71” Криворізької міської ради. 

23 ІІІ 

4. ЄГОРОВА  
Дарія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 9 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 62” Криворізької міської ради; 

22 ІІІ 

 

Номінація “Еколого-натуралістичний похід Біощит” 
Колективні роботи 

 

5. Гурток  
“Зелений маяк” 

комунальний заклад “Дебальцівський навчально - 
виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад 
- дошкільний навчальний заклад” Васильківського 
району; 

27 ІІ 

 

Номінація “До чистих джерел” 
Індивідуальні роботи 

 

6. ЛИСИЦЯ 
Вікторія 

учениця 11 класу комунального закладу “Кільченська 
загальноосвітня школа I-III ступенів” Магдалинівської 
районної ради; 

28 І 

7. АМЕЛІНА  
Олександра 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 

25 ІІ 
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8. ЛЕБІДЬ 

Данііл 
вихованець міського еколого-натуралістичного центру 
дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради, учень 9 класу комунального 
закладу “Марганецька спеціалізована школа 
І - ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської 
мови” Марганецької міської ради; 

25 ІІ 

9. АНДРОСОВИЧ  
Олег 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учень 9 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 57” Криворізької міської ради; 

22 ІІІ 

 

Номінація “До чистих джерел” 
Колективні роботи 

 

10. Гурток 
“Основи 
екологічної 
науково-
дослідницької 
діяльності” 

міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради; 27 ІІ 

11. Гурток  
“Основи 
біології” 

міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради; 

23 ІІІ 

12. Гурток 
“Лікарські 
рослини” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради; 23 ІІІ 

 

Номінація “Птах року” 
Індивідуальні роботи 

 

13. ПРИХОДЬКО  
Анастасія 

вихованка комунального навчального закладу “Центр 
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради 
Павлоградського району, учениця 10 класу комунального 
закладу “Вербківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Вербківської сільської ради; 

22 ІІІ 

 

Номінація “Птах року” 
Колективні роботи 

 

14. Вихованці 
 
Учні 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 62” Дніпропетровської міської ради; 

30 І 

15. Гурток  
“Юний 
лісівник” 

філія “Шафран” комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”  

27 ІІ 

16. Учні 9-11 
класів 

комунальний заклад “Добровільський навчально-
виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад 
- дошкільний навчальний заклад” Миколаївської 
сільської ради Васильківського району; 

24 ІІІ 

 

Номінація “Вчимося заповідувати” 
Індивідуальні роботи 

 

17. ЛАВРЕНЮК 
Анна 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу освіти “Криворізький обласний 
ліцей-інтернат для сільської молоді”; 

29 І 
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18. МИХЛИК 

Анастасія 
вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 
10 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради; 

25 ІІ 

 

Номінація “Вчимося заповідувати” 
Колективні роботи 

 

19. Гурток  
“Юні екологи” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради; 

29 І 

20. Гурток  
“Юні екологи” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради; 26 ІІ 

21. Гурток 
“Екологічна 
варта” 

комунальний заклад “Авангардська середня 
загальноосвітня школа” Васильківського району; 24 ІІІ 

22. Гурток  
“Юні 
квітникарі” 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 

22 ІІІ 

 

Номінація “Живи, Земле” 
Індивідуальні роботи 

 

23. КУЗЬМЕНКО 
Валерія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 

29 І 

24. САМАРСЬКИЙ  
Максим 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда, учень 10 класу комунального закладу 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
8” Павлоградської міської ради; 

26 ІІ 

25. СЕМАКОВА  
Валерія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок школяра” Томаківської селищної ради, 
учениця 10 класу комунального закладу “Томаківський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” № 1 
Томаківської селищної ради; 

26 ІІ 

26. КОЛП 
Євгенія 

учениця 7 класу комунального закладу “Личківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської 
районної ради; 

22 ІІІ 

 

Номінація “Живи, Земле” 
Колективні роботи 

 

27. Учні 11 класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради; 27 ІІ 

28. Учні комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4” Павлоградської міської ради. 23 ІІІ 
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Напрям “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та 
дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства ” 

 
№ 
з/п Учасник Освітній заклад / клас Середній 

бал Місце 
 

Номінація: “Дослідницький марафон” 
Індивідуальні роботи: 

 

1 КОВАЛЬ  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського 
району” Криворізької міської ради, учениця 5 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №78” Криворізької міської ради,  

22 ІІІ 

2 СУЛІК  
Дар’я 

учениця 9 класу Майської філії І-ІІ ступенів КОЗО 
“Кислянська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів” 
Зайцівської сільської ради; 

28 І 

3 КОСТЮК  
Еліна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1” 
Межівської селищної ради: 

25 ІІ 

4 ФІЛІППОВА 
Анастасія 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Межівської селищної ради; 

30 І 

5 МЕРЕЖА  
Іван 

учень 9 класу Письмечівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів Солонянської районної 
ради; 

22 ІІІ 

6 КРАВЧУК  
Катерина 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 7 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №121”  Криворізької міської ради, 

25 ІІ 

7 КУЗЬМІН  
Святослав 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учень 5 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №111” Криворізької міської ради,  

23 ІІІ 

8 КРАВЧЕНКО 
Ганна  

вихованка комунального закладу освіти 
“Магдалинівська районна станція юних натуралістів” 
Магдалинівської районної ради, учениця 8 класу 
комунального закладу “Заплавська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівського району;  

25 ІІ 

9 ПОДА  
Дмитро  

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учень 
10 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;  

27 І 

10 САЄНКО  
Олексій  

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учень 
11 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;  
 

26 ІІ 
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11 ЯЦЕНКО  

Антон 
учень 6 класу комунального закладу 
“Новомиколаївська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів” Верхньодніпровського району  

22 ІІІ 

12 ЗАКЄЛОВ  
Ількам 
 

учень 9 класу комунального закладу Степанівський 
навчально-виховний комплекс" Степанівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Криничанського району  

22 ІІІ 

 

Номінація: “Дослідницький марафон” 
Колективні роботи: 

 

13 Гурток “Юні 
квітникарі”  
 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 

22 ІІІ 

14 Гурток “Юні 
овочівники”  

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

22 ІІІ 

15 Гурток 
“Загальна 
біологія” 

міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради; 

25 ІІ 

 

Номінація: “Живи, Земле” 
Індивідуальні роботи: 

 

16 ШУРАЄВА  
Софія 

вихованка комунального закладу "Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр” 
Нікопольської міської ради, учениця 4 класу 
комунального закладу “ННВК”№ 15” Нікопольської 
міської ради;  

22 ІІІ 

17 ГОРШКОВА 
Вероніка 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 9 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів №62” Криворізької міської ради; 

22 ІІІ 

18 КУХТІНА 
Єлизавета  

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 9 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №62” Криворізької міської ради;  

28 І 

19 ГАТИЛО  
Ірина 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради, учениця 11 
класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської 
ради;  

25 ІІ 

20 ЧАБАН  
Анастасія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради, учениця 10 
класу комунального закладу освіти  “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської 
ради;  

27 ІІ 

21 ЗАЛЕВСЬКА 
Анастасія  

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради, учениця 10 
класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №35” Дніпровської міської 
ради; 

27 ІІ 
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22 ДАНИЛЬЧЕНКО 

Юлія 
вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок школяра” Томаківської селищної 
ради, учениця 7 класу комунального закладу 
“Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Томаківської селищної ради 

22 ІІІ 

23 ГУКАЙЛО  
Еней 

вихованець комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”, учень 10 
класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ 
ступенів № 26” Нікопольської міської ради; 

28 І 

 

Номінація: “Живи, Земле” 
Колективні роботи: 

 

24 Гурток “Юні 
квітникарі” 

комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради (робота “Дивовижна 
теплиця”); 

29 І 

25 Гурток “Юні 
овочівники”  

комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради (робота по НДЗД); 

27 ІІ 

26 Гурток “Юні 
лісівники” 

комунальний заклад “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради (робота по НДЗД); 

23 ІІІ 

27 Гурток “Юні 
квітникарі” 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 

22 ІІІ 

28 Гурток “Природа 
рідного краю” 

комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограду; 

22 ІІІ 

 

Номінація:“Кролик” 
Індивідуальні роботи: 

 

29 БОРИСЕНКО 
Микита 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учень 7 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа №44”;  

25 ІІ 

30 СМІШКО  
Ольга 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс №102” 
Дніпровської міської ради;  

28 І 

31 СОПІНА  
Марія 

вихованка комунального закладу "Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”, учениця 5 
класу комунального закладу " Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 13" 
Нікопольської міської ради; 

22 ІІІ 

 

Номінація:“Кролик” 
Колективні роботи: 

 

32 Гурток 
“Лісівники-
дендрологи” 

міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради ; 
 
 
 
 

28 І 



7 
 

 

Номінація: “Плекаємо сад” 
Індивідуальні роботи: 

 

33 ЧОРНЯВСЬ-КА 
Єлизавета 

учениця 11 класу комунального закладу "Кочерезький 
навчально-виховний комплекс "Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" 
Вербківської сільської ради;  

27 ІІ 

34 ГАРКУША  
Марія 

вихованка комунального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу"Чумаківська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів";  

25 ІІ 

35 ШАПОШНІКОВА  
Ганна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради, учениця 10 
класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №11” Дніпровської міської 
ради;  

28 І 

36 ЛЕВИЦЬКИЙ 
Олексій 

учень 10 класу комунального закладу  Василівський 
навчально-виховний комплекс “Школа – дошкільний 
заклад” Новомосковської районної ради; 

25 ІІ 

 

Номінація:“Ліси для нащадків” 
Індивідуальні роботи: 

 

37 ЯВОРОВ  
Михайло 

учень 11 класу “Криворізької загальноосвітньої школи 
№123” Криворізької міської ради; 

30 І 

38 КІЯХОВ  
Іван  

вихованець комунального навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської 
ради, учень 9 класу комунального закладу 
"Кочерезький навчально-виховний комплекс 
"Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок" Вербківської сільської ради. 

27 ІІ 

 
 
 
Начальник управління                           В.Г. СЕРЕДНЯ   
дошкільної, позашкільної 
та загальної середньої освіти 



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 07.12. 2018   №  683  /0/212-18 
 

 

Інформаційна довідка 
про підсумки проведення обласного зльоту юних натуралістів 

 
З метою розвитку творчих здібностей учнів, екологічної свідомості 

особистості, підвищення ефективності та якості навчально-дослідної роботи в 
галузі біології, екології, сільського, лісового господарства департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації, комунальним закладом освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” був проведений 
обласний зліт юних натуралістів (далі – Зліт) по підведенню підсумків 
Всеукраїнських та обласних конкурсів еколого-натуралістичного напряму.  

В 2018 році Зліт проводився за напрямами “Практична природоохоронна 
робота та екологія”, “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і 
дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”.  

До участі в роботі журі Зльоту були запрошені наукові співробітники 
провідних закладів вищої освіти: Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, 
представники природно-заповідних установ, лісництв та обласних громадських 
організацій екологічного спрямування, зокрема обласного відділення Українського 
товариства охорони птахів. 

 

Напрям “Практична природоохоронна робота та екологія” 
 

Участь у напрямі взяли окремі учні, гуртки та колективи закладів освіти з 
міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Покрова, 
Павлограда та Першотравенська; районів: Васильківського, 
Верхньодніпровського, Дніпровського, Магдалинівського та 
Новомосковського; об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ): 
Могилівської (філія “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”), Межівської, Царичанської, 
Зайцівської, Солонянської, Вербківської, Миколаївської (Васильківський 
район), Криничанської, Широківської, Миколаївської (Петропавлівський 
район), Томаківської та Богданівської. 

Всього для участі в Зльоті було надано 90 звітних матеріалів. 
Напрям проводився за номінаціями: “Еколого-натуралістичний похід 

“Біощит”, “До чистих джерел”, “Птах року”, “Вчимося заповідувати” та “Живи, 
Земле” з врахуванням форми подачі звітних матеріалів (індивідуальні та 
колективні роботи). 

Активно взяли участь у заході учасники з міст: Дніпра, Кам’янського, 
Кривого Рогу, Марганця та Павлограда; районів: Васильківського, 
Дніпровського та Магдалинівського; ОТГ: Могилівської, Межівської, 
Вербківської, Миколаївської (Васильківський район) та Томаківської. 
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Продовження додатка 

На місцях юні екологи: 
досліджували антропогенний вплив на природні екосистеми; способи 

очищення побутових та стічних вод; негативні характеристики та цінність у 
господарчому значенні адвентивної флори; екологічний стан старовікових 
дерев, а також пророщували їх насіння та висаджували саджанці у місцевих 
зелених зонах; 

проводили моніторингові та фенологічні дослідження рослин та тварин; 
екологічну оцінку стану водоймищ методом біотестування; 

виявляли місця перебування рідкісних та корисних комах, створювали 
певні умови для їх існування; 

прибирали на території парків, скверів та біля водних об’єктів, а також 
вирішували проблеми утилізації побутових відходів, фіксували порушення 
природоохоронного законодавства, брали активну участь у різноманітних 
еколого-просвітницьких заходах і листувались з органами місцевої влади щодо 
вирішення питань збереження територій з цінним видовим різноманіттям тощо. 

Проаналізувавши роботи учасників, журі рекомендувало звернути увагу 
на необхідність: 

правильного оформлення робіт (зміст, 3-4 стиля тексту, структура); 
вказування авторства взятої інформації; 
детального розкриття результатів досліджень; 
висвітлення власних висновків; 
користування науковими публікаціями; 
використання діаграм, таблиць, схем; 
представлення інструкцій по виготовленню творчих робіт. 
 

Напрям “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця 
і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства” 

 
Для участі в напрямі було надано 76 робіт з 6 міст та 6 районів області, а 

також Вербківської, Великомихайлівської, Зайцівської, Межівської,  
Томаківської селищних рад. 

Найбільше звітних матеріалів надійшло з мм. Кривого Рогу, Дніпра, 
Кам’янського та Дніпровського, Межівського, Магдалинівського районів. 

Оцінка робіт проводилась з врахуванням форми подачі звітних матеріалів 
(індивідуальні та колективні роботи) за номінаціями: “Дослідницький 
марафон”, “Живи, Земле”, “Кролик”, “Плекаємо сад”,“Ліси для нащадків”.  

Юннати разом з керівниками проводили дослідження за різними 
напрямками: овочівництво, рослинництво, кролівництво, бджільництво, 
садівництво, лісництво. Більш високий науковий рівень мали роботи, які були 
проведені за завданням вчених кафедри селекції та насінництва Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету. Юннати досліджували різні 
сорти та гібриди овочевих та польових культур, вивчали агротехніку їх 
вирощування, строки внесення добрив та застосування стимуляторів росту.  
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Продовження додатка 

Збільшилась кількість робіт учасників з садівництва. Юні садоводи 
спостерігали за деревами різних сортів яблук, слив, розмножували різні сорти 
винограду, актинідії, малини, живцювали лимонник, вирощували полуницю 
гідропонним шляхом  тощо. 

Цікаві роботи були проведені юними лісівниками по вирощуванню 
сіянців різних порід дерев, збиранню насіння деревних та чагарникових 
культур, моніторингу акліматизації ялини колючої, значна увага приділялася на 
місцях проведенню природоохоронної діяльності на території лісництв.  

Чимало робіт було надано до номінації “Кролик”, під час їх виконання  
юннати пропонували нові моделі крільчатників, годівниць, вивчали раціони 
годівлі, строки вакцинації.  

Проаналізувавши роботи учасників напряму “Експериментальна робота з 
біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та 
лісового господарства”, журі рекомендувало: 

прописувати актуальність та новизну конкретної роботи; 
чітко дотримуватись методики проведення досліджень; 
надавати рекомендації щодо використання найкращих сортів, гібридів, 

добрив, порід сільськогосподарських тварин; 
використовувати наочні інструменти для візуалізації результатів роботи 

(презентації, графіки, таблиці тощо); 
у звітних матеріалах надавати фото учасників під час проведення 

дослідницької роботи та вказувати авторство.  
Переможці і призери Зльоту були нагороджені грамотами департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації та цінними подарунками, активні учасники – 
грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 
 

Начальник управління                                                       В.Г. СЕРЕДНЯ   
дошкільної, позашкільної 
та загальної середньої освіти 


