
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
___ 15.03.     2019 
 

          м. Дніпро №   149    /0/212-19 

 
Про підсумки проведення обласного етапу  
Всеукраїнського юннатівського  
природоохоронного руху  “Зелена естафета” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 12.02.2019 року № 81/0/212-19 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського юннатівського руху “Зелена естафета”, 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 
проведено зазначений вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 

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

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. вжити організаційних заходів щодо нагородження переможців 
обласного етапу Всеукраїнського юннатівського руху “Зелена естафета”  
(далі – Естафета) грамотами департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
та цінними подарунками (додаток 1). 

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

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

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 департаменту         О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
   15.03.  2019   №  149  /0/212-19 
 
 

СПИСОК 
переможців обласного етапу Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного руху “Зелена естафета” 
 
№ 
з/п Освітній заклад  

Загальний 
середній 

бал 
Місце 

 
Заклади загальної середньої освіти 

 

1. Відокремлений підрозділ “Богданівська філія І - ІІ ступенів 
комунального закладу “Богданівська опорна загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради; 
 

72 І 

2. Комунальний заклад освіти “Братський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад” Покровської селищної ради; 
 

68 ІІ 

3. Комунальний заклад освіти “Веселівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Межівської селищної ради; 
 

58 ІІІ 

 
Заклади позашкільної освіти 

 

4. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда; 
 

94 І 

5. Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради; 
 

91 ІІ 

6. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської  
міської ради. 80 ІІІ 

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



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
    15.03.   2019  № 149  /0/212-19 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
про підсумки проведення обласного етапу  

Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху  
“Зелена естафета” 

 
З метою проведення практичної природоохоронної роботи з покращення 

стану довкілля, дослідження екологічного стану природних об’єктів, 
пропаганди екологічної культури та народної екологічної спадщини 
комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” у лютому 2019 року проводився обласний етап 
Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху “Зелена естафета”. 

У Естафеті взяли участь заклади освіти з міст: Дніпра, Кам’янського, 
Марганця, Павлограда та Першотравенська; об’єднаних територіальних громад: 
Вербківської, Межівської, Богданівської, Покровської та Раївської (13 звітів). 

Звітні матеріали оцінювались відповідно до критеріїв: практична 
природоохоронна робота, просвітницька природоохоронна робота, навчально-
виховна робота з охорони природи; та категорій: заклади загальної середньої і 
позашкільної освіти. 

На місцях юні натуралісти та педагогічні працівники проводили: 
роботу зі спонсорами; 
роботу на екологічних стежках; 
прибирання та озеленення територій шкіл і прилеглих територій в рамках 

акцій “Чорнобривці”, “Посади кущ на спомин”, “Кращі клумби”, “Рідна школа 
– найкраща”, “Чиста школа – чисте подвір’я”, “Зробимо Україну чистою 
разом”, “День довкілля”, “Ти на Землі – людина!” тощо; 

розчищення та упорядкування прибережних смуг водойм; 
ліквідацію стихійних сміттєзвалищ; 
сортування сміття; 
збір макулатури, пластику та батарейок; 
догляд за пам’ятними місцями Другої Світової війни; 
догляд за сіянцями деревних і кущових порід; 
вивчення рослинного та тваринного світу рідного краю; 
визначення видів трав’янистих, чагарникових і деревних рослин за 

зовнішніми ознаками та окремо за насінням; 
ярмарки “Нове життя старим речам”; 
розвішування годівничок та підгодівлю птахів; 
розповсюдження листівок “Збережемо первоцвіти”; 
конкурси поробок “Іграшка замість ялинки”; 
конкурси віршів “Поетична екологія”; 
конкурси малюнків на тему “Вибач, Земле!”; 



2 

Продовження додатка 2 

екологічні квести; 
уроки географії, біології, літератури з елементами екологічного 

виховання; 
кругли столи, бесіди, семінари, виховні години та екологічні уроки на 

теми: “Збережемо Землю для нащадків”, “Поріс чорнобилем Чорнобиль, бідою 
нашою поріс…”, “Є проблема – приймаємо рішення”, “21 березня - 
міжнародний день лісів”, “Птахи – наші друзі”, “Мурашки – лісові санітари”, 
“Рослинний і тваринний світ лісів”, “Грибне царство”, “Лікарські рослини і 
терміни їх збирання”, “Як орієнтуватись у лісі” тощо; 

виступи екологічних агітбригад; 
екологічні диктанти; 
тренінги з питань екологічного законодавства та роботи екоактивіста, 

виготовлення компосту з опалого листя; 
вправи “Станемо ближче”, “Екологічна організація”, “Бог звернувся до 

землян”, “Суд над землянами”; 
засідання батьківського всеобучу “Екологічне виховання в сім’ї”; 
анкетування батьків з питань благоустрою вулиць в рамках екологічних 

проектів; 
батьківські збори “Екологія тіла і одягу. Мода і здоров’я”; 
В межах Конкурсу учасники оформлювали та створювали: 
класні куточки на екологічну тематику; 
соціальні відеоролики на тему “Майбутнє природи в наших руках”; 
виставки “Виклик ХХІ століття: екологія”; 
В своїх дослідженнях учасники акцентували увагу на проблемах сьогодення 

(альтернативні методи очистки води, вплив автомобільного транспорту на якість 
атмосферного повітря, визначення наявності нітратів у фруктах та овочах тощо). 

Проаналізувавши роботи учасників Конкурсу, журі рекомендує звернути 
увагу на необхідність: 

представляти проведену роботу крім описового і у кількісному об’ємі 
(скільки залучено дітей та педагогів, зроблено годівничок, виготовлено листівок, 
проведено виховних занять, розчищено прибережних смуг водойм тощо); 

структурувати звітні матеріали відповідно до напрямків роботи; 
оформлювати слайди в одному стилі; 
оформлювати презентабельні слайди (чіткий заголовок, 3-4 фотографії  

із підписами). 
Переможці обласного етапу Естафети, які посіли І місця, отримують 

право представляти Дніпропетровську область на національному рівні в 
Черкаській області. 
 
 
Завідувач сектору позашкільної  
освіти та виховної роботи     К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 


