
  
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 

 
      07.12.    2020                                   м. Дніпро    № 78/01-04а 

 
Про підсумки проведення щорічного  
обласного конкурсу з озеленення 
та благоустрою закладів освіти 
області “Школа – мій рідний дім” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 01.04.2020 року № 186/0/212-20 “Про проведення щорічного обласного 
конкурсу з озеленення та благоустрою закладів освіти області “Школа – мій 
рідний дім”, з метою активізації роботи по садово-парковому мистецтву, 
формування екологічної культури особистості, залучення учнівської молоді до 
роботи з покращення зовнішнього озеленення та ландшафтного дизайну 
територій в закладах освіти було проведено зазначений вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 
підсумків обласного конкурсу з озеленення та благоустрою закладів освіти 
області “Школа – мій рідний дім” (далі - Конкурс), що додається. 
 2. Нагородити активних учасників Конкурсу грамотами комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” відповідно до затвердженого протоколу, що додається. 
 3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора Майбороду І.О., 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    07.12.   2020   № 78/01-04 

 
 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання журі по підведенню підсумків обласного конкурсу  з озеленення та благоустрою  

навчальних закладів області  “Школа – мій рідний дім” 
 

від 30.11.2020 року 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного конкурсу з озеленення та благоустрою навчальних закладів області “Школа – мій 

рідний дім” (далі – Конкурс). 
 

СЛУХАЛИ: 
Іванус А.В., методиста комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді”, яка доповіла про участь закладів загальної середньої та позашкільної освіти області в Конкурсі. 
Вона відзначила, що Конкурс проводився по номінаціях: “Школа-мій рідний дім”, “Музей кімнатних рослин”, 

“Саду мого дивосвіт”. 
На Конкурс було надано 45 робіт з 7 міст, 3 районів та 6 об’єднаних територіальних громад: Дніпра, Кам’янського, 

Кривого Рогу, Марганця, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Дніпровського, Новомосковського, 
Магдалинівського районів, а також з Апостолівської, Перещепинської міських рад, Томаківської, Вербківської, 
Нивотрудівської, Личківської сільських рад. Активну участь в конкурсі взяли також заклади професійно-технічної 
освіти. 
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Продовження витягу з протоколу 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання звітних робіт учасників Конкурсу та визначити переможців у номінаціях (максимальна кількість 
балів- 50): 

 
№ 
з/п 

Заклад освіти Всього 
балів 

Місце 

 

Номінація “Школа – мій рідний дім” 
 

1. Комунальний заклад ”Вільненський навчально-виховний комплекс ”Школа-дошкільний заклад” Новомосковської 
районної ради (керівник Новак О.О., вчитель біології); 

36 А 

2. Комунальний заклад “Гнатівський навчально-виховний комплекс “Школа I - II ступенів – дошкільний заклад” 
Новомосковської районної ради (керівник Кулик Т.В., вчитель біології);  

34 А 

3. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради (керівник Горєлова Т.В., керівник 
гуртка); 

45 ІІ 

4. Комунальний заклад "Обухівська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів" Дніпровської районної ради (керівники 
Солдатенко Н. А., вчитель біології, керівник гуртка КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради); 

37 А 

4. Комунальний заклад освіти “Кочерезький навчально-виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок” Вербківської сільської ради (керівник Тишкевич В. Т., керівник гуртка комунального 
навчального закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської ради); 

39 ІІІ 

5. Комунальний заклад “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8” Павлоградської міської ради 
(керівник Сафіна І.Р., вчитель біології);  

39 ІІІ 

6. Комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької  міської 
ради” (керівник Панченко С.В., культорганізатор); 

35 А 

7. Комунальний заклад "Дружбівська середня загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів" Криничанської селищної ради 
(керівник Пургіна Л. Г., педагого-організатор); 

36 А 

8. Комунальний заклад “Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської селищної ради (керівник 
Ігнатченко Н.В., вчитель біології); 

41 ІІІ 

9. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради (керівник Цимбал Т.В., керівник гуртка); 

48 І 

10 Комунальний заклад “Нивотрудівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Нивотрудівської сільської ради 
Апостолівського району (керівник Настенко І. В., директор); 

32 А 

11. Комунальний заклад "Василівський навчально-виховний комплекс" Школа-дошкільний заклад" Новомосковської 
районної ради (керівник Волошина О.Б., вчитель біології); 

46 ІІ 
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12. Комунальний заклад “Професійно-технічне училище № 2” м. Дніпро (керівник Руденко Л. Л., викладач хімії, 
біології та екології);  

34 А 

13. Комунальний заклад "Горянівськький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради (керівник Хуторна Т. С., вчитель біології, керівник 
гуртка КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради); 

42 ІІІ 

14. Комунальний заклад “Криворізький навчально-виховний комплекс №35 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
багатопрофільний ліцей "Імпульс" Криворізької міської ради (керівник Валова О. М., вчитель біології); 

32 А 

15. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа №14 - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів” 
Новомосковської міської ради (керівник Бундз Л. М., вчитель географії та біології);  

43 ІІ 

16. Комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5” Першотравенської міської ради 
(керівники Вислогузова М.М., вчитель трудового навчання, Парамонова К.О., педагог-організатор); 

31 А 

17. Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №101" Дніпровської міської ради (керівник Кужда 
Н.О., вчитель біології, керівник гуртка КПНЗ “СЮН” Дніпровської міської ради). 

37 А 

 

Номінація “Музей кімнатних рослин” 
 

1. Комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Першотравенської міської ради 
(керівник Лазаренко Г.В., педагог-організатор); 

29 А 

2. Комунальний заклад "Губиниський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 (опорний заклад)" 
Новомосковської районної ради (керівник Комісарова Н. М., педагог-організатор); 

37 А 

3. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради (керівник Кізенко О.П., методист, 
керівник гуртка); 

36 А 

4. Комунальний заклад “Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Апостолівської міської ради 
Апостолівського району (керівник Боговіченко Ю.О., вчитель інформатики); 

35 А 

5. Комунальний заклад “Кам’янський професійний ліцей” Кам’янської міської ради (керівник Деміх Н. О., викладач 
біології); 

45 ІІ 

6. Комунальний заклад “Перещепинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №2 (філія комунального закладу освіти 
"Перещепинський опорний освітній заклад №1")” Перещепинської міської ради (керівник Мельник Ю.О., вчитель 
біології) 

34 А 

7. Комунальний заклад освіти "Миколаївське навчально-виховне об'єднання "Заклад загальної середньої освіти-
заклад дошкільної освіти" (опорний заклад) Новомосковської районної ради (керівник Галата О.І., педагог-
організатор); 

42 ІІІ 

8. Комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області” (керівник Четверикова О.М., директор); 
 

47 І 
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9. Комунальний заклад "Шолоховська середня загальноосвітня школа” Покровської міської ради (керівник Рибалкіна 
К.В., вчитель біології); 

40 ІІІ 

10. Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №31" Дніпровської міської ради (керівник Черетун 
С.Є., вчитель біології, керівник гуртка КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради); 

34 А 

11. Комунальний заклад освіти “Кочерезький навчально-виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дитячий садок” Вербківської сільської ради (керівник Тишкевич В.Т., керівник гуртка комунального 
навчального закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської ради); 

35 А 

12. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради (керівник Ващенко Л.О., керівник гуртка); 

50 І 

13. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” Павлоградської міської ради 
(керівник Синчук Н.Г., керівник гуртка); 

37 А 

14. Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №101" Дніпровської міської ради (керівник Кужда 
Н.О., вчитель біології, керівник гуртка КПНЗ “СЮН” Дніпровської міської ради); 

37 А 

15. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровського району (керівник Книш М.В., керівник гуртка ); 

39 ІІІ 

16. Комунальний заклад “Широчанський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад” Апостолівської міської ради (керівник  
Капітонова С. С., вчитель біології); 

39 ІІІ 

17. Комунальний заклад “Очеретуватівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської районної ради 
(керівник Рябоконь С.О., вчитель географії); 

40 ІІІ 

18. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради (керівник Скуріхіна О.П., керівник 
гуртка). 

34 А 

19. Комунальний заклад "Личківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Личківської сільської ради 
(керівник Колп С.В., вчитель біології та хімії). 

35 А 

 

Номінація “Саду мого дивосвіт” 
 

1. Криворізький навчально-виробничий центр (керівник Манько О.О., майстер виробничого навчання групи 
”Флорист”) 

35 А 

2. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради (керівник Цимбал Т.В., керівник гуртка); 

49 І 

3. Комунальний заклад "Обухівський навчально-виховний комплекс №2 "Загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради (керівники Мосна О.В., вчитель біології,  
Негоднікова Т.І., керівник гуртка КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради); 
 

37 А 
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4. Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №101" Дніпровської міської ради (керівник Кужда 
Н.О., вчитель біології, керівник гуртка КПНЗ “СЮН” Дніпровської міської ради); 

40 ІІІ 

5. Комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72” Криворізької міської ради (керівник 
Отришко Л. А., вчитель біології); 

45 ІІ 

6. Комунальний заклад ”Першотравенський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" Магдалинівської районної ради (керівник Дурдука П.Ф., вчитель біології); 

37 А 

7. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради (керівник Заводськова Л.І., керівник 
гуртка); 

36 А 

8. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-натуралістичної творчості дітей та учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради ( керівник Книш М.В., керівник гуртка ); 

41 ІІІ 

9. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради (керівник Шишова-Волошина О.І., керівник гуртка). 

41 ІІІ 

 
 

Методист КЗО “ОЕНЦДУМ”             А.В. ІВАНУС 
 

 


