
  
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 

 
_   05.05.     2020                                         м. Дніпро    № 17/01-0417/01-044 

 
Про підсумки проведення ІІ обласного 
(заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
колективів екологічної просвіти  
“Земля – наш спільний дім” 
 

Керуючись  наказом  департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації  
від 30 квітня 2020 року № 209/0/212-20 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу “Земля – наш спільний дім” та згідно з протоколами 
журі 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 

підсумків Про підсумки проведення ІІ обласного (заочного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти “Земля – наш 
спільний дім” (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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 
від  05.05.  2020    № 17/01-04  

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків відбіркового туру обласного етапу  
Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти “ Земля-наш спільний дім” 

 
від 30.04.2020 року 

 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 

Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти “ Земля-наш спільний дім”  
 

СЛУХАЛИЧленів журі Педана Ю.Ф., Ломакіна П.І., Кирилову І.К., Григоренко Л.Я.,Калашникову Н.Д. про оцінювання робіт учасників 
конкурсу згідно з критеріями, зазначеними в Положенні. 

 
УХВАЛИЛИ:Визначити переможців відповідно до критеріїв: 
 

1 Відповідність тематиці Конкурсу 1-2 бали далі 1 
2 Актуальність та соціальне значення порушеної у виступі екологічної проблеми 1-2 бали далі 2 
3 Відтворення та пропаганда народних традицій щодо гармонізації взаємовідносин з природою 1-3бали далі 3 
4 Висвітлення різнопланових аспектів екології: виживання (охорона довкілля як середовища життєдіяльності 

людини); природно-науковий; оздоровчо-рекреаційний; історійко-культурний; господарський; етичний; 
естетичний. 

1-5 балів далі 4 

5 Виконавська майстерність 1-5 балів далі 5 
6 Естетика костюмів і реквізиту ( плакати, малюнка, фотографії, відеоматеріали про природоохоронну і екологічну 

діяльність колективу тощо), якість музичного т а художнього оформлення 
1-5 балів далі 6 

7 Рівень режисури 1-5 балів далі 7 
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8. Володіння увагою глядача 1-3 бали далі 8 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник - 30 балів 
 

№ 
з/п 

Назва колективу Освітній заклад Середній 
бал 

Місце 

1. Агітбригада 
“ Джерело” 

закладу освіти “Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської 
районної ради 15 - 

2. Екологічний театр 
“ Пролісок” 

комунального закладу “Шевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Магдалинівського району. 15 - 

3. Агітбригада 
“Екобрідж” 

комунального закладу “Оленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Магдалинівського району - Не за 

темою 

4. 
Агітбригада  
“ З любов’ю до 
природи” 

комунального закладу позашкільної освіти “Широківський Центр дитячої творчості” 
Широківської селищної ради - Не за 

темою 

5. Агітбригада  
“Ековарта” 

комунального опорного закладу освіти “Юр’ївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім..Героя Радянського Союзу Д.П. Запорожченка” Юр’ївської районної ради - Не за 

темою 

6. Агітбригада 
“Гравітація” 

комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 117” 
Дніпровської міської ради 29 І 

7. Агітбригада “Оріль” комунального закладу “Бабайківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Царичанської селищної ради - Не за 

темою 

8. Агітбригада “Екосвіт” комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Марганецької міської ради 15 - 

9. Агітбригада “Патріоти 
Землі” 

закладу освіти “Апостолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4” 
Апостолівської міської ради  Не за 

темою 

10. Агітбригада “Зелена 
Планета” 

закладу освіти “Іверський заклад загально середньої освіти І-ІІІ ступенів”Солонянської 
районної ради 15 - 

11. 
Агітбригада “TERRA” комунального навчального закладу “Криничанський Центр учнівської молоді”, 

Криничанськоїсередньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2” Криничанської 
селищної ради 

15 - 

12. 
Агітбригада “Екосвіт” комунального закладу освіти “Загальноосвітня школа №12”, комунального 

позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда; 
 

28 ІІ 



3 
 

13. Агітбригада 
“Смайлики” 

закладу освіти “Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4” 
Синельниківської  міської ради 15 - 

14. Агітбригада 
“Калинонька” 

комунального закладу освіти “Письмечівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Солонянської районної ради - Не за 

темою 

15. Агітбригада “Надія” закладу освіти “П’ятихатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1”П’ятихатської 
районної ради 15 - 

16. Агітбригада “Планета  
в долонях” 

закладу освіти “Криворізька педагогічна гімназія”  Криворізької міської ради  27 ІІІ 

17. Агітбригада “Flowers” комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 24” Дніпровської 
міської ради 28 ІІ 

18. 
Агітбригада 
“Юннатівська школа 
виживання” 

комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№24” 27 ІІІ 

19. 

Агітбригада “Екодрузі” закладу освіти “Володимирівська філія Томаківського навчально-виховного комплексу  
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад” №1 
Томаківської селищної ради, комунальної установи“Центр позашкільної 
освіти”Томаківської селищної ради 

15 - 

20. 
Агітбригада “ЕКО 
ОКО” 

Закладу освіти “Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Томаківської 
селищної ради, комунальної установи “Центр позашкільної освіти”Томаківської 
селищної ради 

15 - 

21. 
Агітбригада 
“Пролісок” 

Томаківськогонавчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – 
Дошкільний навчальний заклад” №1 Томаківської селищної ради, комунальної 
установи“Центр позашкільної освіти”Томаківської селищної ради 

15 - 

22. Агітбригада “Джерело 
життя” 

Закладу освіти “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 15” 
Новомосковської міської ради 15 - 

23. 

Агітбригада  
“Еколайф” 

комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, гуртка 
“Екологічна агітбригада” на базі комунального закладу “Навчально-виховний комплекс  
“Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад № 3” 
Кам’янськоїміської ради 

27 ІІІ 

24. Агітбригада“Дніпряни” комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради 15 - 

 

Завідувач відділу організаційно-масової роботи  КЗО “ОЕНЦДУМ”        Н.Д. КАЛАШНИКОВА 


