
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     30.11.  2018 
 

          м. Дніпро          №   659    /0/212-18 

 
Про підсумки проведення щорічного  
обласного конкурсу з озеленення  
та благоустрою навчальних закладів  
області  “Школа – мій рідний дім” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 23 березня 2018 року № 162/0/212-18 “Про проведення щорічного обласного 
конкурсу з озеленення та благоустрою навчальних закладів області “Школа – 
мій рідний дім”, з метою формування екологічної культури, залучення 
учнівської молоді до садово-паркового мистецтва, ландшафтного дизайну 
прилеглих територій закладів освіти був проведений зазначений вище конкурс. 

За підсумками роботи журі 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Педану Ю.Ф. (далі –  
КЗО “ОЕНЦДУМ”) здійснити організаційні заходи щодо нагородження 
переможців Конкурсу грамотами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та цінними подарунками, активних учасників - грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації, відповідно до списків 
(додатки 1, 2). 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою) ознайомитися з інформаційною 
довідкою про підсумки проведення  обласного Конкурсу (додаток 3). 

3. Провести фінансування заходу за рахунок коштів КЗО “ОЕНЦДУМ” по 
КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” відповідно до 
затвердженого кошторису (додаток 4). 

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 
       

                  Директор                                                                    О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  30.11. 2018   № 659 /0/212-18 

 
Список  

переможців щорічного обласного конкурсу з озеленення та благоустрою 
навчальних закладів “Школа – мій рідний дім” 

 
 
№ 
з/п 

Освітній заклад Середній 
бал 

Місце 

 

Номінація:“Школа – мій рідний дім” 
 

1. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 6 - 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” 
Новомосковської міської ради; 

46 І 

2. Комунальний  заклад  “Чумаківська   загальноосвітня  школа  
І-ІІІ ступенів” Томаківської селищної ради; 41 ІІ 

3. Комунальний заклад “Новомосковська середня 
загальноосвітня школа №14 - загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів” Новомосковської міської ради 

38 ІІІ 

 

Номінація:“Музей кімнатних рослин” 
   

1. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради; 

47 І 

2. Комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Марганецької міської ради; 42 ІІ 

3. Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради. 

37 ІІІ 

 

Номінація: “Саду мого дивосвіт” 
 

1. Комунальний заклад “Павлоградська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради; 47 І 

2. Комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” Нікопольської міської ради; 41 ІІ 

3. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради (керівник Цимбал Т.В.) 

38 ІІІ 

 
 
Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи     К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 



Додаток 2 
до наказу департаменту    освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 30.11. 2018    №  659 /0/212-18 

 
Список  

активних учасників щорічного обласного конкурсу з озеленення та 
благоустрою навчальних закладів “Школа – мій рідний дім” 

 
 

№ 
з/п 

Освітній заклад Бали 

 

Номінація:“Школа – мій рідний дім” 
 

1. Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа №123” 
Дніпровської міської ради; 30 

2. Комунальний заклад “Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа №1 
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної державної адміністрації; 31 

3. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради; 32 
4. Комунальний заклад "Горьківський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Дніпровської районної ради;  

27 

5. Комунальний заклад "Обухівська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів" 
Дніпровської районної ради;  25 

6. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
Покровського району”  Криворізької міської ради; 34 

7. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької міської ради; 30 

8. Комунальний заклад “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
Дніпровського району; 29 

9. Комунальний заклад “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№19” Павлоградської міської ради;  33 

10. Комунальний заклад “Марганецька спеціалізована природничо-математична 
школа І-ІІІ ступенів № 11” Марганецької міської ради; 25 

11. Комунальний заклад “Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №12” 
Марганецької міської ради; 25 

12. Комунальний заклад “Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня” 
Новомосковської районної ради;  26 

13 Комунальний заклад “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№14” Павлоградської міської ради;  26 

14 Комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3” Першотравенської міської ради. 29 

 

Номінація:“Музей кімнатних рослин” 
 

1. Комунальний заклад "Горьківський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Дніпровської районної ради;  

26 

2. Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс №102” 
Дніпровської міської ради; 32 

3. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр”  Кам’янської міської ради; 34 
4. Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 19" Кам'янської 

міської ради; 34 
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5. Комунальний заклад “Гімназія №3 - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів” Новомосковської міської ради; 33 

6. Комунальний заклад “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради; 31 

7. Комунальний заклад "Верхівцевська середня загальноосвітня школа №2 І-ІІІ 
ступенів" Верхньодніпровської районної ради;  29 

8. Комунальний заклад “Криворізька середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №125” Криворізької міської ради;   33 

9. Комунальний заклад “Криворізька середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №36” Криворізької міської ради;   29 

10. Комунальний заклад “Дубовиківська середня загальноосвітня школа” 
Васильківського району; 27 

11. Комунальний заклад “Криворізька середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №52” Криворізької міської ради;   29 

12. Комунальний  позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
Тернівського району”  Криворізької міської ради; 28 

13. Комунальний заклад “Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня” 
Новомосковської районної ради;  29 

14. Володимирська філія опорного навчального закладу "Апостолівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1", НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад"Апостолівської міської ради; 

27 

15. Комунальний заклад "Дружбівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів" Криничанської сільської ради; 27 

16. Комунальний навчальний заклад “Криничанський центр учнівської молоді” 
Криничанської  селищної ради; 29 

17. Майська філія І-ІІ ступенів комунального опорного закладу освіти 
"Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"Зайцівської сільської ради 
Синельниківського району; 

30 

18. Жемчужненська філія "навчально-виховний комплекс"загальноосвітня школа 
І-ІІступенів -заклад дошкільної освіти"комунального опорного закладу освіти 
"Юр'ївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу 
Д.П.Запорожченка" Юр'ївської селищнної ради. 

32 

 

Номінація:“Саду мого дивосвіт” 
 

1. Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа №105” 
Дніпровської міської ради; 26 

2. Комунальний заклад "Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 3 
І-ІІІ ступенів" Верхньодніпровської районної ради;  27 

3. Комунальний заклад “Марганецька гуманітарна гімназія ім.Т.Шевченка” 
Марганецької міської ради;  34 

4. Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа №6” 
Дніпровської міської ради; 28 

5. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа №44” Кам’янської 
міської ради; 30 

6. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради; 30 
7. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 

Покровського району” Криворізької міської ради (Олешкевич Т.М., 
Дуженкова О.В.); 

29 

8. Комунальний заклад "Обухівський навчально-виховний комплекс №2 
"Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Дніпровської районної ради;  

27 

9. Комунальний заклад “Чаплинська середня загальноосвітня опорна школа” 
Васильківського району;  25 
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10. Комунальний заклад “Криворізька середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №110” Криворізької міської ради;   26 

11. Комунальний заклад Першотравенський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Магдалинівської районної ради:  

24 

12. 
 

Комунальний заклад Криворізький навчально-виховний комплекс №35 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей "Імпульс" 
Криворізької міської ради;  

34 

13. 
 

Комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72” 
Криворізької міської ради  32 

14. 
 

Комунальний заклад "Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 
Дніпровської районної ради;  22 

15. Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс №103” школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” Дніпровської міської 
ради; 

28 

16. Комунальний позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької 
творчості “Сонях” Криворізької міської ради; 33 

17. Комунальний заклад “Криничанська середня загальноосвітня школа I-III 
ступенів №2” Криничанської селищної ради; 32 

18. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької (Цимбал Т.В., Бурко С.М.); 26 

19. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів”  
м. Павлограда. 30 

 
 
Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи      К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 



Додаток 3 
до наказу департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 
від 30.11. 2018   №  659   /0/212-18 

 
Інформаційна довідка  

про підсумки проведення  щорічного обласного конкурсу з озеленення та 
благоустрою навчальних закладів “Школа – мій рідний дім” 

 
З метою покращення озеленення закладів освіти, вивчення пріоритетних 

напрямків у формуванні сучасного інтер’єру, ознайомлення з новими 
тенденціями в галузі ландшафтного дизайну та декоративного садівництва, 
формування високого рівня еколого-естетичної культури учнів протягом 
квітня-жовтня 2018 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” проводився щорічний 
обласний конкурс з озеленення та благоустрою навчальних закладів “Школа – 
мій рідний дім” (далі – Конкурс) за номінаціями: 

 “Школа – мій рідний дім”; 
“Музей кімнатних рослин”; 
“Саду мого дивосвіт”. 
В заході взяли участь заклади освіти: з 9 міст: Апостолового, Дніпра, 

Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Новомосковська, Нікополя, 
Павлограда, Першотравенська, 5 районів: Верхньодніпровського, 
Дніпровського, Новомосковського, Васильківського Магдалинівського, а також 
з Томаківської, Миколаївської (Васильківський район), Криничанської, 
Зайцівської, Юр’ївської сільських рад.  

Всього для участі в Конкурсі було надано 63 роботи. 
Активну участь в Конкурсі взяли заклади загальної середньої та 

позашкільної освіти мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Новомосковська, 
Павлограду, Верхньодніпровського та Дніпровського районів.  

При підведенні підсумків Конкурсу членами журі враховувалися: звітні 
матеріали закладів освіти у паперовому та електронному варіантах, стан 
зовнішнього та внутрішнього озеленення, наявність план-схеми з 
розташуванням клумб, алей, пам’ятників, дендропарку тощо, наявність 
колекцій рослин, інформації по агротехніці вирощування, науковий підхід по 
догляду за рослинами, сезонні зміни, реалізація проектів по озелененню 
інтер’єру та ландшафтному дизайну.  

Обласним оргкомітетом Конкурсу протягом року були проведені 
інструктивно-методичні виїзди до закладів освіти мм. Дніпра, Кривого Рогу, 
Павлограду, Жовті Води, Слобожанської та Могилівської сільської ради, під 
час яких розглядались питання оформлення звітних матеріалів, покращення 
озеленення закладів освіти, надавались рекомендації щодо застосування 
посухостійких видів рослин, впорядкування клумб, дендропарків, садів.  

За звітній період в рамках обласного конкурсу “Школа-мій рідний дім” 
навчальними закладами було проведено різнопланову роботу: трудові десанти 
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по впорядкуванню та благоустрою територій, пам’ятників, місць військової 
слави, зон відпочинку. Так, учні комунального закладу “Миролюбівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської районної ради  побілили 
дерева дендропарку, очистили газон і Алею Слави від бур’янів, посадили квіти.  

В комунальному закладі “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
Дніпровського району загальна площа зелених насаджень 1га, квітників 0,3га. В 
цьому році проводилась значна робота по благоустрою території школи та 
пам’ятника загиблим воїнам – односельцям.  

Учні комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа № 72” 
Криворізької міської ради самостійно в теплиці посадили та доглядали за 
майбутніми рослинами для клумби, а навесні разом з батьками створили 
своєрідний оазис, де зараз відпочивають мешканці мікрорайону.  

В комунальному закладі “Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №12” Марганецької міської ради були проведені майстер-класи для 
учнів школи з озеленення, які були оформлені потім у вигляді постерної 
презентації і розміщені у 7 навчальних класах та фойє школи. 

Покращили естетичний вигляд подвір’я шляхом створення нових 
квітників і вдосконалили вже існуючі з урахуванням народних традицій, 
використовуючи елементи ландшафтного дизайну, в комунальних  
позашкільних навчальних закладах “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради та “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради, комунальному закладі “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9” Павлоградської міської ради та 
інших.  

В роботах учасників номінації “Музей кімнатних рослин” значна увага 
приділяється догляду за кімнатними рослинами, їх розмноженню, дається   
характеристика кімнатних рослин, які використовуються в озелененні закладів 
освіти. В багатьох роботах складений реєстр квітів, описані рослині композиції, 
які створюють затишок у куточках відпочинку, надані фотографії. 

Найкращі роботи в номінації “Музей кімнатних рослин” представили 
комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради та міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради, де зі знанням своєї справи педагогічні колективи 
разом з вихованцями постійно збільшують колекцію кімнатних рослин, яка 
сьогодні включає тропічні і субтропічні рослини, проводять дослідницьку 
роботу по розмноженню рослин, спостереженню за їх розвитком, впливу 
складу ґрунтів. 

Постійно вдосконалюють роботу по ландшафтному дизайну заклади 
позашкільної освіти: комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, комунальний заклад 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, комунальний 
позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Покровського 
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району” Криворізької міської ради, комунальний заклад “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”, де педагогічні колективи разом з 
юннатами творчо підходять до цього питання, розвивають навички 
майстерності, проводять професійну орієнтацію. Створення пейзажних 
композицій, використання живоплодів, стрижених форм дерев, чагарників, 
використання архітектурних форм, альтанок, пергол, вертикального озеленення 
– все це прищеплює дітям відчуття краси та любові до землі.  

Чималу роботу було проведено у комунальних  закладах “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9” Павлоградської міської ради, 
“Середня загальноосвітня школа №44” Кам’янської міської ради, “Марганецька 
гуманітарна гімназія ім.Т.Шевченка” Марганецької міської ради.   

Але не всі заклади дотримувалися вимог відповідно до Положення про 
проведення щорічного конкурсу з озеленення та благоустрою навчальних 
закладів “Школа – мій рідний дім”.  

Проаналізувавши роботи учасників, журі рекомендувало звернути увагу 
на відповідність змісту роботи умовам кожної номінації, дотримання повноти 
та послідовності наданої інформації, заповнення таблиць, які надаються в 
додатках до Положення про конкурс, правильність оформлення робіт (зміст, 3-4 
стиля тексту, структура), якість фотографій та їх підпис. В номінації “Саду 
мого дивосвіт” слід надавати схему розташування рослин з позначками, 
фотографіями під час роботи, до і після реконструкції клумби. 
 
 
 
Завідувач сектору позашкільної  
освіти та виховної роботи        К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 


