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НАКАЗ 

 
_      23.10.  2019                                      м. Дніпро    № 0    72/01-04     4 

 
Про підсумки  
проведення щорічного  
обласного конкурсу “Лелека” 
 

Керуючись наказами департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 15.03.2019 року № 147/0/212-19 “Про проведення щорічного обласного 
конкурсу “Лелека” та від 23.10.2019 року № 552/0/212-19 “Про підсумки 
проведення щорічного обласного конкурсу “Лелека”, з метою розширення 
знань учнівської молоді з наукової інформації про стан білого лелеки в області, 
активізації громадської позиції молоді щодо збереження природи рідного краю 
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 щорічного обласного конкурсу “Лелека” 
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    23.10.     2019 №     72/01-04      т 

 
Витяг з протоколу 

засідання журі по підведенню підсумків щорічного обласного конкурсу “Лелека” 
 

Дата засідання від 07.10.2019 
ПРИСУТНІ: 
Всі члени журі. 
 
СЛУХАЛИ: 
Григор’єва Д.В., який ознайомив членів журі з основними завданнями конкурсу, з вимогами до наданих звітних матеріалів,  

з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до положення щорічного обласного конкурсу “Лелека”. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінку звітних матеріалів: 
1.1. По номінації “Наукові дослідження” за критеріями: 
якість виконаної роботи (тривалість та постійність проведення досліджень) по виявленню, фотографуванню та проведенню 

спостережень за гніздом – до 10 балів; 
якість картосхеми місцевості, де гніздяться лелеки (візуальне дослідження), наявність та доцільність пропозицій та рекомендацій, які 

унаочнюють результати дослідження – до 10 балів; 
повнота досліджень (тривалість і постійність) по виявленню та опису “лелечих їдалень”, аналізу харчового раціону птахів – до 10 балів. 

 

№ 
з/п Учасник 

Загальний 
середній 

бал 
Місце 

 

Індивідуальні роботи: 
І вікова категорія: 
1. ДЯЧИШИН Євгеній, вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учень 7 класу комунального закладу “Горянівськький 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
районної ради; 

26 І 
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2. ЧИХІЧИН Анна, учениця 7 класу комунального закладу “Личківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Магдалинівської районої ради; 23 ІІ 

3. ЛИСЕНКО Діана, вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учениця 8 класу опорного комунального закладу “Могилівська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради; 

22 ІІІ 

4. БОГАТИРЬОВ Владислав, вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр позашкільної 
освіти” Вербківської сільської ради, учень 8 класу комунального закладу “В’язівоцька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів” Вербківської сільської ради; 

21 ІІІ 

5. МЕРЕЖА Матвій, вихованець комунального позашкільного закладу освіти “Солонянський центр дитячої та 
юнацької творчості”, учень 6 класу комунального закладу “Письмечівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів” Солонянської районної ради; 

16 А 

6. ЛОНДОНСЬКИЙ Віктор, вихованець комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція юних 
натуралістів”, учень 6 класу комунального закладу “Заплавська загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів” 
Магдалинівського району; 

20 А 

 

ІІ вікова категорія: 
1. ГАНІСТРАТ Наталія, учениця 11 класу комунального закладу “Калинівська середня загальноосвітня школа – 

загальноосвітній навчальний заклад І−ІІІ ступенів” Гречаноподівської сільської ради Широківського району; 27 І 

2. КУЛІНІЧ Владислав, учень 9 класу комунального закладу “Водянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради; 25 ІІ 

 

Колективні роботи: 
І вікова категорія: 
1. Дослідницька група “Ековарта” комунального закладу “Васильківський центр позашкільної освіти” відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Васильківської селищної ради Васильківського району; 29 І 

2. Вихованці гуртка “Дивосвіт” комунального закладу “Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Покровської 
районної ради; 23 ІІ 

3. Вихованці гуртка “Основи екологічних знань” комунального навчального закладу “Криничанський центр учнівської 
молоді” відділу освіти, культури та спорту виконкому Криничанської селищної ради; 21 ІІІ 

 
2. По номінації “Еколого-просвітницька діяльність” за критеріями: 
кількість, різноманітність та якість (розкриття поставленої проблеми у місцевості, шляхи її вирішення) проведених еколого-

просвітницьких заходів або/та участь у них – до 15 балів; 
оригінальність виконання малюнків, листівок, плакатів (власна творча неповторність, виконавська та авторська майстерність, 

реалізація художнього задуму на основі використання різних жанрів та видів мистецтва, текстової інформації, повнота розкриття теми 
конкурсу, творча фантазія), інших творчих робіт – до 15 балів. 
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№ 
з/п Учасник 

Загальний 
середній 

бал 
Місце 

Колективні роботи: 
І вікова категорія: 

1. Вихованці гуртка “Еколого-естетична студія” комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради; 23 ІІ 

2. Вихованці гуртка “Юні друзі природи” Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради; 22 ІІІ 

3. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 21 ІІІ 
 

ІІ вікова категорія: 
1. Вихованці гуртка “Юні друзі природи”, учні комунального закладу “Чаплинська середня загальноосвітня опорна 

школа” Васильківського району. 24 ІІ 

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


