
  
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 

 
     05.07.     2019                                       м. Дніпро    № 20/01-044 

 
Про підсумки проведення  
обласного етапу Всеукраїнської  
природоохоронної акції  “Годівничка” 
 

Керуючись наказами департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18.03.2019 року № 155/0/212-19 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” та від 13.06.2019 року  
№ 353/0/212-19 “Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської 
природоохоронної акції “Годівничка ”, з метою виховання ціннісного ставлення 
до біорізноманіття, проведення широкої просвітницької роботи та практичних 
дій з охорони та збереження орнітофауни в закладах освіти проведено 
зазначений вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради активних учасників обласного етапу Всеукраїнської 
природоохоронної акції “Годівничка” відповідно до витягу з протоколу,  
що додається. 

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О.Майбороду, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 



Додаток 
до наказу комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від   05.07.  2019   №   20/01-04  т 

 

Витяг з протоколу 
засідання журі обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” 

 

Дата засідання від 11.04.2019 
 

ПРИСУТНІ: 
Всі члени журі. 
 

СЛУХАЛИ: 
Григор’єва Д.В., який ознайомив членів журі з основними завданнями акції, з вимогами до наданих звітних матеріалів, з 

критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до положення про Всеукраїнську природоохоронну акцію “Годівничку”. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінку звітних матеріалів за нижченаведеними критеріями: 
- вивчення орнітофауни своєї місцевості (спостереження, складання каталогу птахів, робота з літературою тощо) –  

до 10 балів; 
- виготовлення годівниць та заготівля корму – до 5 балів; 
- розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів – до 10 балів; 
- творчі конкурси (вірш, малюнок, листівка тощо) – до 5 балів. 

 

№ 
з/п Учасник Середній 

бал Місце 

 
Індивідуальні роботи 

 
1. КОТЕНКО Аделіна, вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр позашкільної освіти” 

Вербківської сільської ради, учениця 4 класу комунального закладу “Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Вербківської сільської ради; 
 

24 І 
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2. ТИМОФЄЄВА Анна, учениця 10 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 45” Криворізької міської ради; 10  

3. ПАСЬКО Олена, учениця 8 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45” 
Криворізької міської ради; 11  

4. ЗУБКО Валерія, учениця 8 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45” 
Криворізької міської ради; 11  

5. БУЛГАКА Алла, учениця 4 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45” 
Криворізької міської ради; 13 А 

6. КОЛОМОЄЦЬ Максим, учень 4 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
45” Криворізької міської ради; 12 А 

7. КОШАРСЬКА Ксенія, учениця 9 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 42” Криворізької міської ради; 11  

8. ПЕСКІШЕВА Софія, учениця 2 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
37” Криворізької міської ради; 8  

9. БІЛОГУБ Микита, учень 5 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55” 
Криворізької міської ради; 8  

10. КОВАЛЬ Софія, учениця 5 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 78” 
Криворізької міської ради; 10  

11. ЛАЗАРЯН Вікторія, учениця 1 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5  
ім. Г.Романової” Кам’янської міської ради; 16 ІІІ 

12. ЧЕКАННІКОВА Ксенія, учениця 4 класу комунального закладу “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
іноземних мов І ступеня - колегіум № 16” Кам’янської міської ради; 15 ІІІ 

13. КОХАНОВСЬКА Валерія, вихованка філії “Шафран” комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей на учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради, учениця 6 класу комунального 
закладу “Могилівська загальноосвітня школа І -ІІ ступенів” Могилівської сільської ради Царичанського району; 

10  

14. ПЕТРЕЧКО Андрій, вихованець філії “Шафран” комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей на учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради, учень 4 класу комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради Царичанського 
району; 

13 А 

15. ЯЛОЗА Сергій, учень 7 класу комунального закладу “Василівський навчально - виховний комплекс “Школа - 
дошкільний заклад” Новомосковської районної ради; 27 І 

16. ФОКІН Володимир, вихованець комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, 
учень 5 класу комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6” м. Нікополя; 
 

25 І 
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17. ЧЕРНЕГА Владислава, вихованка Солонянського районного центру дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу 
комунального закладу “Письмечівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів” Солонянської районної 
ради; 

23 ІІ 

18. ТОВМАЧ Олег, вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр позашкільної роботи № 1”, 
учень 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 99 “багатопрофільна гімназія - школа  
I ступеня - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради; 

23 ІІ 

19. ВОРОПАЄВА Олександра, вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району”, учениця 8 класу комунального закладу “Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 71” Криворізької міської ради; 

23 ІІ 

20. БАБИНІНА Діана, вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 5 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 28” Кам’янської міської ради; 22 ІІ 

21. РЗАЄВА Лейла, учениця 4 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45” 
Криворізької міської ради; 15 ІІІ 

22. ПІВЕНЬ Софія, учениця 4 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45” 
Криворізької міської ради; 15 ІІІ 

23. КРУГОЛЬ Жанна, учениця 8 класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” № 26” Кам’янської міської ради; 17 ІІІ 

 
Колективні роботи 

 
1. Комунальний заклад “В’язівоцька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” Вербківської сільської ради; 20 А 
2. Комунальний заклад “Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Вербківської сільської ради; 23 ІІІ 
3. Комунальний заклад “Кочерезький навчально-виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

- дитячий садок” Вербківської сільської ради; 20 А 

4. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської ради; 23 ІІІ 
5. Вихованці комунального закладу “Васильківський центр позашкільної освіти” Васильківської селищної ради; 28 І 
6. Комунальний заклад “Криворізький навчально-виховний комплекс № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради; 19 А 

7. Комунальний заклад освіти “Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання” Дніпровської 
міської ради; 24 ІІІ 

8. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Будинок творчості” м. Покрова; 17  
9. Комунальний заклад “Загальноосвітній ліцей” м. Покрова; 21 А 
10. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 9” м. Покрова; 20 А 
11. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 34” Кам’янської міської ради; 16  
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12. Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - 
академічний ліцей № 15” Кам’янської міської ради; 17  

13. Комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 121” Криворізької міської ради; 20 А 
14. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Г.Романової” Кам’янської міської ради; 18  
15. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 12” Кам’янської міської ради; 22 А 
16. Комунальний заклад “Криворізький навчально-виховний комплекс № 81 “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

ліцей” Криворізької міської ради; 21 А 

17. Екологічна бригада “Біос” комунального закладу “Криворізький навчально-виховний комплекс № 128 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Криворізької міської ради; 22 А 

18. Гурток “Природа і фантазія” комунального закладу “Софіївський центр творчості” Софіївської селищної ради; 22 А 
19. Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63” Дніпровської міської ради; 22 А 
20. Комунальний заклад освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного профілю” 

Дніпровської міської ради; 27 І 

21. Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 42” школа I-III ступенів - дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради; 22 А 

22. Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа № 81” Дніпровської міської ради; 21 А 
23. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 

міської ради; 26 ІІ 

24. Комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61” Криворізької міської ради; 20 А 
25. Гурток “Юні друзі природи” комунального навчального закладу “Криничанський центр учнівської молоді” відділу 

освіти, культури та спорту виконкому Криничанської селищної ради; 24 ІІІ 

26. Комунальний заклад освіти “Новопокровська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новопокровської 
селищної ради Солонянського району; 15  

27. Вихованці філії “Шафран” комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей на 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради, учні комунального закладу “Могилівська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради Царичанського району; 

27 І 

28. Учні 2 класу комунального закладу освіти “Демуринська загальноосвітня школа І- ІІ ступенів” Межівської селищної 
ради; 20 А 

29. Комунальний заклад “Шестірнянська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Широківської селищної ради; 23 ІІІ 
30. Комунальний заклад “Апостолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4” Апостолівської міської ради 

Апостолівського району; 22 А 

31. Комунальний заклад “Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Апостолівської міської ради Апостолівського 
району; 
 

19 А 



5 
Продовження додатка 

32. Комунальний заклад “Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 18  
33. Центр “Юні орнітологи” учнівського самоврядування комунального закладу “Мар’ївський навчально-виховний 

комплекс “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Магдалинівської районної ради; 20 А 

34. Учні 2 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс “Межівська загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради; 18  

35. Комунальний заклад “Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням” 
Петропавлівської районної ради; 19 А 

36. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” м. Павлограда; 23 ІІІ 
37. Гурток “Юні друзі природи молодшого шкільного віку”  комунального позашкільного навчального закладу “Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради (на базі комунального закладу 
“Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів”); 

19 А 

38. Комунальний заклад загальної середньої освіти “Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Лошкарівської сільської ради Нікопольського району; 18  

39. Гурток “Юні зоологи” комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей на учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради; 25 ІІ 

40. Комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” м. Першотравенська; 14  
41. Комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” м. Першотравенська; 15  
42. Комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4” м. Першотравенська; 19 А 
43. Відокремлений підрозділ “Богданівська філія І - ІІ ступенів комунального закладу “Богданівська опорна 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради; 17  

44. Гурток “Юні друзі природи” Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого 
комітету Марганецької міської ради; 25 ІІ 

45. Вихованці Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради, ДЗЯБЕНКО Софія, учениця 10 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів” та 
ТЕРЕЩЕНКО Роман, учень 7 класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 10” Марганецької міської ради; 

25 ІІ 

46. Гурток “Фотонатуралісти” Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого 
комітету Марганецької міської ради; 22 А 

47. Комунальний заклад “Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Петропавлівської районної ради. 18  
 
Завідувач відділу біології та екології            Д.В. ГРИГОР’ЄВ 
КЗО “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 


