
  
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 

 
     04.09.    2018                                    м. Дніпро    №     60/01-04       а 

 
Про підсумки проведення  
обласного природоохоронного конкурсу 
“Природна скарбниця Придніпров’я” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей 
та учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, з метою проведення 
практичних природоохоронних заходів та широкої екологічної пропаганди 
щодо охорони ранньоквітучих рослин, збереження та відновлення видового 
різноманіття рослинного світу, виявлення, вивчення та збереження 
старовікових та цікавих дерев, які мають історичну та естетичну цінність, 
природних об’єктів – балок, які можуть слугувати основою розбудови 
екологічної мережі, духовного збагачення особистості та виховання екологічної 
свідомості підростаючого покоління в закладах освіти проведено обласний 
природоохоронний конкурс “Природна скарбниця Придніпров’я”. 

За результатами проведення вищезазначеного заходу 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад та об’єднаних територіальних громад (за згодою) ознайомитись з 
інформаційною довідкою про підсумки проведення обласного 
природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я”  
(далі – Конкурс), до додається. 
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2. Затвердити списки переможців та активних учасників Конкурсу,  

що додаються. 
3. Нагородити грамотами комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
переможців та активних учасників Конкурсу відповідно до затверджених 
списків. 

4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
Майбороду І.О., заступника директора з навчальної роботи,  
контроль – залишаю за собою. 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю. Ф. ПЕДАН 



Додаток 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
    04.09.  2018   №   60/01-04  19п 

 
 

Інформаційна довідка 
про підсумки проведення обласного природоохоронного конкурсу  

“Природна скарбниця Придніпров’я” 
 
З метою духовного збагачення особистості та виховання екологічної 

свідомості підростаючого покоління через участь учнівської молоді  
у практичних природоохоронних заходах та заходах з широкої екологічної 
пропаганди щодо охорони ранньоквітучих рослин, збереження і відновлення 
видового різноманіття рослинного світу; виявлення, вивчення та збереження 
старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і естетичну цінність;  
цінних природних об’єктів – балок, які можуть слугувати основою розбудови 
екологічної мережі комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”)  
з вересня 2017 року по липень 2018 року проводив обласний природоохоронний 
конкурс “Природна скарбниця Придніпров’я” (далі – Конкурс). 

В Конкурсі взяли участь навчальні заклади м. Дніпра, Жовті Води, 
Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Новомосковська, Павлограда, 
Верхньодніпровського, Дніпровського (Слобожанська об’єднана територіальна 
громада (далі – ОТГ), Магдалинівського, Нікопольського (Першотравневська 
ОТГ), Новомосковського, Солонянського, Царичанського (філія “Шафран” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” на базі комунальних закладів “Могилівська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” та “”Могилівська загальноосвітня 
школа І – ІІ ступенів” Могилівської сільської ради) та Юр’ївського районів.  
До обласного організаційного комітету було подано 44 роботи. 

Конкурс проводився з врахуванням форми подачі звітних матеріалів 
(індивідуальні та колективні роботи) за номінаціями: “Балки Придніпров’я”  
(9 робіт), “Дерево життя” (9 робіт) та “Первоцвіти Дніпропетровщини” (26 робіт). 

Активно взяли участь у Конкурсі учасники з мм. Дніпра, Кам’янського, 
Кривого Рогу, Марганця, Новомосковська, Верхньодніпровського, 
Новомосковського районів та філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Роботи в номінації “Балки Придніпров’я” оцінювались за критеріями: 
комплексні дослідження рослинного та тваринного світу, рельєфу, 
гідрологічних умов балок; просвітницька робота з громадськістю, місцевою 
владою, засобами масової інформації щодо значення та необхідності охорони 
балок; пошуково-дослідницька робота по виявленню історичних відомостей 
про балки; залучення учнівської молоді до участі у конкурсах малюнків, 
плакатів, творчих робіт (віршів, оповідань, творів, легенд, казок тощо), у яких 



 
Продовження додатка 

 

2

відображено унікальні куточки природи балок Степового Придніпров’я; 
естетика оформлення робіт. 

Учасникам знижувались бали за: помилки у назвах видів та родин рослин 
і тварин; зазначення видів, які не характерні для балок (необхідно представляти 
фото- та відеодокази); відсутність підписів до фотографій, інформації про 
проведену просвітницьку роботу і її результат. Журі рекомендує 
використовувати сучасні наукові назви рослин і тварин, космічні знімки; 
порівнювати карти минулих років і сьогодення; вивчати окрім трав’янистої 
рослинності також і чагарники і дерева; дотримуватись певної структури при 
написанні роботи. 

В номінації “Дерево життя” роботи учасників оцінювались за 
наступними критеріями: дослідницька діяльність; просвітницька робота з 
громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення 
старовікових та цікавих дерев, які мають історичну та естетичну привабливість; 
конкретні практичні заходи по охороні дерев. 

Проаналізувавши роботи учасників в даній номінації, журі виявило ряд 
недоопрацювань і в подальшому рекомендує надавати у звітних матеріалах 
інформацію про популяризацію у засобах масової інформації, мережі Інтернет, 
виховних заходах необхідності збереження старовікових і унікальних дерев 
(зразки листівок, викопіювання опублікованих статей з газет і посилання на 
матеріали в мережі Інтернет, сценарії свят тощо); про доцільність і проведення 
конкретних практичних заходів по охороні дерев (лікування, встановлення 
табличок, огородження, прибирання тощо). 

Критерії оцінці робіт в номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини”: 
виховні заходи, публікації в пресі, на місцевому телебаченні, розповсюдження 
листівок із закликами про збереження первоцвітів, створення відеофільмів та 
плакатів, конкурси творчих робіт; створення мікрозаказників, вирощування 
первоцвітів у культурі, реінтродукція ранньовесняних рослин в природне 
середовище тощо; моніторингові дослідження, вивчення ареалів, 
картографування, дослідження популяцій рослин тощо. 

Відповідно до критеріїв номінації та оцінки робіт журі рекомендує 
наступне: надавати більш детальні звіти (опис досліджень, таблиці, графіки, 
висновки, враження тощо); проводити багаторічні дослідження первоцвітів 
(чисельність, фази розвитку, діапазон цвітіння, фактори, які впливали на 
розвиток рослин тощо); представляти фотодокази нехарактерних для певної 
місцевості видів ранньоквітучих рослин; представляти результати вирощування 
первоцвітів з насіння на власних земельних ділянках і їх реінтродукції у 
природне середовище (за необхідності відновлення чисельності рослин); 
вказувати авторство фотографій та творчих робіт (власне/джерело). 

Для активізації подальшої участі у Конкурсі широкого кола педагогічних 
працівників та учнівської молоді закладів загальної середньої, професійно-
технічної, вищої і позашкільної освіти педагогічними працівниками  
КЗО “ОЕНЦДУМ”, науковцями Дніпровського та Київського національних 
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університетів, представниками Дніпропетровського осередку Українського 
товариства охорони птахів та Державного регіонального проектно-
вишукувального інституту “Дніпроводгосп” розроблено навчально-методичний 
посібник серії “Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я № 27 “Обласні 
масові заходи природоохоронного спрямування (методичні поради для участі)”. 

У методичному збірнику представлені методичні рекомендації по 
вивченню і збереженню ранньоквітучих рослин (первоцвітів), старовікових і 
цікавих дерев (історична і естетична цінність), балок (основа розбудови 
екологічної мережі), популяції білого лелеки (індикатор стану навколишнього 
середовища).  

Електрона версія посібника знаходиться на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” 
http://dneprunnat.dp.ua (Документи \ Видавнича робота). 

 
 

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
         04.09.  2018  №   60/01-04    л 

 
Список переможців 

обласного природоохоронного конкурсу  
“Природна скарбниця Придніпров’я” 

 
№ 
з/п Учасник Кількість 

балів Місце 
 

В номінації “Балки Придніпров’я” 
Індивідуальні роботи: 

1. РЯБУХА Вікторія, учениця 9 класу комунального закладу “Новоіванівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Юр’ївської районної ради; 21 ІІ 

Колективні роботи: 
1. Комунальний заклад загальної середньої освіти “Першотравневська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Першотравневської сільської ради 
Нікопольського району; 

35 І 

2. Учні комунального закладу “Боровківська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної ради, вихованці 
Верхньодніпровського районного еколого-натуралістичного центру дітей  
та учнівської молоді; 

28 ІІ 

3. ЛОТАШ Поліна та ТЕЛУШКІНА Юлія, учениці 10 класу комунального 
закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 110” 
Криворізької міської ради, вихованки комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради; 

26 ІІІ 

4. Гурток “Фотоекологи” філії “Шафран” комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради (на базі комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району); 

25 ІІІ 

 

В номінації “Дерево життя” 
Індивідуальні роботи: 

1. ПІНІЧ Ельміра, учениця 6 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 122” Криворізької міської ради, 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу  
“Центр дитячої та юнацької творчості “Сонях” м. Криворізької міської ради; 

23 І 

2. ЖИТНІК Катерина, учениця 8 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48” Криворізької міської ради, 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу  
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради; 

20 ІІ 

3. ШТИЛЬ Кирило, учень 8 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50” Криворізької міської ради, 
вихованець комунального позашкільного навчального закладу  
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради; 

19 ІІІ 

Колективні роботи: 
1. Учениці 4 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа  

№ 28” Кам’янської міської ради, вихованки комунального закладу  22 І 
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“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради; 
2. Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 162 

комбінованого типу” Криворізької міської ради; 20 ІІ 

3. Учні 6 класу комунального закладу “Новомиколаївська середня 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної 
ради; 

19 ІІІ 

 

В номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини” 
Індивідуальні роботи: 

1. КУЩЕВА Єлизавета, учениця 7 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 88” Криворізької міської ради; 18 І 

2. ТИМОЩУК Софія, учениця 9 класу комунального закладу  
“Середня загальноосвітня школа I-II ступенів № 14” м. Новомосковська, 
вихованка комунального закладу “Центр позашкільної освіти”  
м. Новомосковська; 

17 І 

3. ЛЯЛІНА Дар’я, учениця 10 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
 Тернівський ліцей” Криворізької міської ради, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької міської ради; 

15 ІІ   

4. НІМЕНКО Аліна, учениця 9 класу комунального закладу  
“Середня загальноосвітня школа I-II ступенів № 14” м. Новомосковська, 
вихованка комунального закладу “Центр позашкільної освіти”  
м. Новомосковська; 

15 ІІ 

5. ГУСАК Єлізавета, учениця 4 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 102” Криворізької міської ради; 13 ІІІ 

6. СВЕРГУН Наталія, учениця 6 класу комунального закладу “Перещепинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Новомосковської районної ради; 12 ІІІ 

Колективні роботи: 
1. ДЗЯБЕНКО Софія, учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 
вивченням окремих предметів” Марганецької міської ради  
та ГОРІНА Ксенія, учениця 8 класу комунального закладу “Марганецька 
гуманітарна гімназія ім. Т.Шевченка” Марганецької міської ради, вихованки 
Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради; 

17 І 

2. Гурток “Флористика” комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 16 І 

3. Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 42” 
Дніпровської міської ради; 15 ІІ 

4. Криворізький комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) № 93” Криворізької міської ради; 14 ІІІ 

5. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької міської ради; 14 ІІІ 

6. Комунальний заклад “Водянська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної ради; 14 ІІІ 

7. Комунальний заклад освіти “Спеціалізована школа № 115” Дніпровської 
міської ради. 14 ІІІ 

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
         04.09. 2018  №   60/01-04  л 

 
Список активних учасників 

обласного природоохоронного конкурсу  
“Природна скарбниця Придніпров’я” 

 
№ 
з/п Учасник Кількість 

балів 
 

В номінації “Балки Придніпров’я” 
Індивідуальні роботи: 

1. КОВЧА Дар’я, учениця 9 класу комунального закладу “Криворізька Тернівська 
гімназія” Криворізької міської ради; 17 

Колективні роботи: 
1. САГУЙЧЕНКО Анастасія та ШВЕЦЬ Катерина, учениці 10 класу комунального 

закладу “Середня загальноосвітня школа № 28” Кам’янської міської ради, 
вихованки комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради; 

24 

2. ТРУСОВА Юлія та ЄРЬОМЕНКО Аліна, учениці 10 класу комунального закладу 
“Марганецька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9  
з поглибленим вивченням окремих предметів” Марганецької міської ради,  
вихованки Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради; 

22 

3. Учні 6 класу комунального закладу “Олександрівський навчально - виховний 
комплекс” Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Юр’ївської районної ради; 

22 

 

В номінації “Дерево життя” 
Індивідуальні роботи: 

1. ШМУЛЬ Ярослав, учень 9 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” Могилівської сільської 
ради Царичанського району, вихованець філії “Шафран” комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 

18 

2. ШЕРСТНЬОВА Юлія, учениця 10 класу комунального закладу “Вільненський 
навчально-виховний комплекс “Школа - дошкільний заклад” Новомосковської 
районної ради; 

17 

Колективні роботи: 
1. Гурток “Пізнаємо рідний край” комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда; 17 
 

В номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини” 
Індивідуальні роботи: 

1. КОЗИК Кирило, учень 6 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа № 4 ім. А.С.Макаренка” Кам’янської міської ради, вихованець 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради; 
 

11 



 
Продовження списку активних учасників 

 

2

2. МАХАЛКІНА Надія, учениця 8 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 78” Криворізької міської ради, вихованка 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької міської ради; 

10 

3. НЕЛЮБА Ярослав, учень 6 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 101” Криворізької міської ради; 9 

Колективні роботи: 
1. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 

Покровського району” Криворізької міської ради; 13 

2 Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 33 “Маріїнська 
багатопрофільна гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня” 
Дніпровської міської ради; 

13 

3. Еколого-натуралістичний центр “Енергія” навчально-виховного комплексу 
“Дивосвіт” м. Жовті Води; 13 

4. МУЛЬ Кіра та СТРОНСЬКА Кіра, учениці 4 класу комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів” Могилівської сільської ради 
Царичанського району, вихованки філії “Шафран” комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 

11 

5. Гурток “Юні друзі природи” комунального закладу освіти “Магдалинівська 
районна станція юних натуралістів” Магдалинівської районної ради. 10 

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


