
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  

 

    26.05.  2021 
 

            м. Дніпро         №    245   /0/212-21 

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

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 був проведений зазначений вище захід. 

За підсумками роботи журі на підставі наданих матеріалів 
 

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

центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”)  
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо нагородження грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців І відбіркого (обласного) 
етапу Всеукраїнського юннатівського руху “Зелена естафета” (далі – Естафета) з 
дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-22, відповідно до списку (додаток 1).  

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

3. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 0611142 “Інші програми та 
заходи у сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до затвердженого кошторису 
(додаток 3). 

4. Координацію роботи щодо виконання 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      Олексій  ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від   26.05.  2021  №  245   /0/212-21 
 
 

СПИСОК 

переможців І відбіркового (обласного) етапу  

Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху  

“Зелена естафета” 
 

№ 

з/п 
Учасники 

Загальний 

середній 

бал 

Місце 

 

Заклади загальної середньої освіти: 
 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

 

Заклади позашкільної освіти: 
 

1. 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 

2. 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 

 
 
Завідувач сектору  
позашкільної освіти та виховної роботи   Катерина ФЕДОРЧЕНКО 



Додаток 2 

до наказу департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації  

   26.05.  2021  №   245   /0/212-21 

 

 

Інформаційна довідка 

про підсумки проведення І відбіркового (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 квітні 2021 року проводився І відбірковий (обласний) 

етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху  

“Зелена естафета” (далі – Естафета). 

В обласному етапі Акції взяли участь учасники освітнього процесу 

закладів освіти з Кам’янської, Криворізької та Марганецької міських рад; 

Китайгородської, Миколаївської, Лозуватської та Богданівської сільських рад 

(9 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. 

Учасники надали відеозаписи звітів-презентацій про проведену 

природоохоронну роботу своїх закладів. На місцях юні натуралісти та 

педагогічні працівники проводили: 

збір вторинної сировини, її сортування та здачу на вторинну переробку; 

операцію “Насіннячко” зі збору насіння однорічних квіткових  

та овочевих культур; 

розчищення та впорядкування прибережних захисних смуг водних об’єктів; 

прибирання, закладання квітників та озеленення територій шкіл і 

прилеглих територій, впорядкування територій парків та скверів “Мій двір – 

моя турбота”, “Посади дерево”, “Чисте село”, “За чисте довкілля”, “Я прибрав – 

твоя черга” та “Чисте Придніпров’я”; 

догляд за пам’ятними місцями Другої Світової війни; 

акції “Нагодуй птахів узимку”, “Чарівна годівничка”, “Бережи 

первоцвіти”, “Збір лікарських рослин”, “Здай макулатуру – посади дерево”, 

“Батарейки, здавайтесь!” та “1 000 000 дерев за 24 години”; 

роботу на екологічних стежках “Калинівська підкова”, “Лісок”, 

“Карачунівський ліс”, “Зелене намисто Саксагані”, “Козацтво та сучасність” та 

“Балка Крута”; 

роботу у лісництвах “Дубочок” та Петриківське; 



2 

Продовження додатка 2 
 

дослідження ефективності енергоспоживання у школі і вдома, пошук 

шляхів економії енергоресурсів; 

виховні заходи до Всесвітнього дня охорони тварин та Міжнародного дня 

Чорного моря; 

уроки з елементами екологічного виховання “Я досліджую світ”, 

“Глобальні цілі”, “Стале користування лісом та лісовими ресурсами” та 

“Гуманне ставлення до братів наших менших”; 

уроки по роботі з природним матеріалом у зеленому класі; 

конкурси малюнків “Земля у нас одна”; 

конкурси виробів з природного матеріалу до свята осені; 

виступи на радіо по відзначенню дат екологічного календаря “Година 

Землі”, “День Землі” та “День клімату”; 

виступи колективів екологічної просвіти; 

обговорення роковин Чорнобильської катастрофи та проблем 

кліматичного саміту у Парижі з школярами з Білорусі, Молдови, Казахстану у 

ході відео конференції; 

велопробіги, флешмоби та кліматичні перерви, приурочені до марафону 

кліматичних дій та кліматичного страйку; 

просвітницьку роботу серед населення; 

екскурсії по залах Міжшкільного екологічного музею; 

семінар-практикум “Методика фенологічних спостережень на території 

національно-природного парку “Орільський” в осінній період”; 

он-лайн екскурсії до балки Отченашівська; 

Також в рамках Естафети учасники оформлювали та створювали: 

проєкти плакатів “Природні лікарі нашої місцевості”; 

проєкт молодіжного парку з екстремальними видами спорту “Джерело”; 

екологічні відеоролики до дня екологічного дотику тощо. 

Проаналізувавши роботи учасників Естафети, журі рекомендує звернути 

увагу на необхідність: 

структурувати звітні матеріали відповідно до напрямів Естафети; 

оформлювати презентабельні слайди (один стиль, чіткий заголовок, 3-4 

фотографії (70% слайду) із текстом (30% слайду); 

детально описувати проведені заходи, відповідно до структури презентації, 

у інформаційному звіті (дата та місце проведення, скільки дітей та педагогів взяли 

участь, що зроблено і в якому об’ємі (виготовлено, роздано, що обговорювалося, 

отриманий результат тощо), які організації і установи були залучені). 

Переможці обласного етапу Естафети, які посіли І місця, отримують 

право через дистанційні форми зв’язку представляти Дніпропетровську область 

на національному рівні у фінальному етапі заходу, який відбудеться в 

Черкаській області. 

 

 

Завідувач сектору 

позашкільної освіти та виховної роботи   Катерина ФЕДОРЧЕНКО 


