
  
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 

 
___12.02.__2019                                        м. Дніпро    № __06/01-04____ 

 
Про підсумки проведення  
обласного (заочного) конкурсу “Краще  
творче учнівське об’єднання 
еколого-натуралістичного профілю” 
 

Керуючись наказами департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
30.11.2018 року №11/0/212-18 “Про провенення обласного (заочного) конкурсу 
“Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю”, від 
12.02.2019 року №77/0/212-19 “Про підсумки проведення обласного конкурсу 
“Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю”, з метою 
підтримки діяльності творчих учнівських об’єднань та відзначення активних 
учасників конкурсу  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради активних учасників конкурсу “Краще творче учнівське об’єднання еколого-
натуралістичного профілю” відповідно до протоколу, що додається.  

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Кузьменко М.Б. 
заступника директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 
Директор           Ю.Ф.ПЕДАН                     



Додаток 
до наказу комунального закладу освіти 
 “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”   

 

Витяг з протоколу 
засідання журі обласного конкурсу “Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю” 

 
 

Дата  засідання від 10.01.2019  
 

ПРИСУТНІ:  
голова журі Кузьменко Марина Борисівна, заступник директора з виховної роботи комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради  
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”); 

члени журі : Майборода Інна Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
Григоренко Лідія Яківна, заступник директора комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 

натуралістів ” Дніпровської міської ради.  
 
СЛУХАЛИ: 

Кузьменко М.Б., голову журі, яка ознайомила з основними завданнями конкурсу, з вимогами до наданих робіт, з 
критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до умов проведення обласного конкурсу “Краще творче учнівське 
об’єднання еколого-натуралістичного профілю” 

”.  

УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінку конкурсних робіт за нижченаведеними критеріями за 10 бальною шкалою: 

 

1. науково-методична актуальність представлених матеріалів (оцінюється за 10-ти бальною шкалою); 
2. впровадження новітніх інноваційних технологій навчання та виховання, інтерактивних форм гурткової діяльності, 

оригінальність наданих матеріалів,  новаторство (оцінюється за 10-ти бальною шкалою); 
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3. відповідність наданих матеріалів вищезазначеним вимогам п.5  (оцінюється за 10-ти бальною шкалою); 
4. результативність діяльності гуртка (участь у масових заходах еколого-натуралістичного спрямування) – 

(оцінюється за 10-ти бальною шкалою); 
5. доцільність та системність діяльності (оцінюється за 10-ти бальною шкалою) 

2. Визначити переможців і призерів конкурсу відповідно до набраних балів: 
І місце -45-50 балів.   ІІ місце – 39-44 бали.    ІІІ місце  - 34 – 38 балів. Активна участь -25-33 бали 

 
№ 
з/п 

Творче учнівське об’єднання  Керівник  Критерії Резуль
тат 

Місце  

1 2 3 4 5   
1. Гурток “Юні овочівники” комунального 

позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради 

ТОМАШЕВСЬКА 
Наталія Адамівна 6 5 8 8 8 35 ІІІ 

2 Творче учнівське об’єднання комунального закладу  
 “Перещепинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 “Еврика” Новомосковської районної 
ради Дніпропетровської області” 

МЕЛЬНИК  
Юлія Олександрівна 6 5 7 7 7 32 Активна 

участь 

3 Гурток еколого-математичної спрямованості  
“ЛЕМа” комунального закладу  
“Великомихайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Великомихайлівської сільської ради  
Покровського району Дніпропетровської області” 

ГОЛОВКО  
Наталя Василівна 

9 8 9 8 7 41 ІІ 

4. Гурток “Юні орнітологи” комунального 
позашкільного закладу освіти “Солонянський 
районний центр дитячої та юнацької творчості” 
Солонянського району 

ГУРОВА  
Ніла Іванівна 6 6 9 9 8 38 ІІІ 

5 
Гурток “Валеологія” Міського еколого- 
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради 

КОРОБКА  
Юлія Сергіївна 

7 6 8 6 7 34 ІІІ 
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6 
 

Гурток “Юні квітникарі” комунального 
позашкільного навчального закладу “Будинок 
школяра” Томаківської селищної ради  

ІГНАТЧЕНКО 
Наталія Василівна 8 8 8 7 8 39 ІІ 

7 

Творче учнівське трудове об'єднання “Паросток” 
комунального закладу “Українська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Апостолівської міської ради  
Апостолівського  району Дніпропетровської області” 

САДИКА  
Антоніна 

Анатоліївна 7 6 7 6 6 32 Активна 
участь 

8 Гурток “Основи біології” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської 
ради 

ДЕМІХ 
Надія 

Олександрівна 
9 9 9 9 9 45 І 

9.  Гурток “Біологія людини” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради 

ПОЛІЩУК 
Наталія Ігорівна 7 6 7 6 6 32 Активна 

участь 

10 Гурток “Природа і фантазія” комунального закладу 
“Софіївський центр творчості” Софіївської селищної 
ради   

АРТЕМЕНКО 
Тетяна 

Володимирівна 
7 6 6 7 7 33 Активна 

участь 

 
Голова  журі              М.Б. КУЗЬМЕНКО  

 


