
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

НАКАЗ  
 
     21.04.   2020  м. Дніпро                      № 15/01-04 
 
Про підсумки проведенняобласного  
(заочного) етапу Всеукраїнського  
конкурсу “Парки - легені міст і сіл” 
 

Керуючись Положенням “Про проведенняВсеукраїнського конкурсу  
“Парки - легені міст і сіл”,з метою привернення уваги дітей та учнівської молоді 
до збереження зелених насаджень, проведення практичних заходів з благоустрою 
парків, садів, скверів і створення нових об’єктів зеленого будівництва з 
урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва в 
закладах освіти області з грудня 2018 року по лютий 2020 року комунальним 
закладом освіти “Обласний еколого- натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) проводився обласний (заочний) етап 
Всеукраїнського конкурсу“Парки - легені міст і сіл”.  

За підсумками проведення конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі про підсумки обласного 
(заочного) етапу Всеукраїнськогоконкурсу “Парки-легені міст і сіл” (далі – 
Конкурс), що додається.   

2. Нагородити грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” переможців Конкурсу 
відповідно до затвердженого витягу з протоколу.  

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою) ознайомитися з інформаційною довідкою про 
підсумки проведення Конкурсу, що додається.  

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора  
КЗО “ОЕНЦДУМ” з  навчальної роботи Майбороду І. О. 

 
Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 
від   21.04.   2020    № 15/01-04 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумківобласного (заочного) етапу  
Всеукраїнського конкурсу “Парки – легені міст і сіл” 

 
Присутні всі члени журі 

від 25.03.2020 року 
СЛУХАЛИ:   
 
 Кондратьєву Т.В., методиста з наукової роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”, яка доповіла про участь закладів освіти в обласному (заочному) етапі Всеукраїнського конкурсу 
“Парки-легені міст і сіл” (далі – Конкурс).  

Вона зазначила, що Конкурс проводився в закладах освіти області з метою привернення уваги дітей та учнівської молоді до 
необхідності збереження існуючих зелених насаджень, проведення практичних заходів з благоустрою парків, садів, скверів і 
створення нових об’єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва.  

У 2019-2020 роках участь в Конкурсі взяли заклади освіти з 11 регіонів області.  
 
УХВАЛИЛИ: 
 
 Провести оцінювання робіт та визначити переможців за найбільшою кількістю балів відповідно до наступних критеріїв: 
оздоровлення довкілля, збереження навколишнього середовища – 4 бали (далі – 1); 
створення зелених насаджень – 5 балів (далі – 2); 
вивчення історії зеленого будівництва і садово-паркового мистецтва – 3 бали (далі – 3); 
інвентаризація зелених насаджень – 4 бали (далі – 4); 
розробка рекомендації щодо озеленення територій –5 балів (далі – 5); 
пропаганда оздоровлення довкілля, залучення громадськості – 4 бали (далі – 6). 
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Продовження витягу з протоколу 
 

 № 
з/п 

Учасник Керівник Кількість балів по 
критеріях 

Загаль
ний 
бал 

Резуль
тат 

1 2 3 4 5 6   
1. Комунальний позашкільний навчальний 

заклад“Станція юних натуралістів” та 
комунальний заклад освіти “Середня 
загальноосвітня школа №34” 
Дніпровської міської ради 

Перетятько Вікторія Григорівна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської 
ради, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №34” 
Дніпровської міської ради 

3 3 3 3 0 4 17 ІІІ 

2. Комунальний заклад “Загальноосвітня 
школа І- ІІІ ступенів № 9” 
Павлоградської  міської ради 

Ткачова Віра Сергіївна, вчитель біології, Ярошенко 
Світлана Володимирівна, вчитель хімії 
комунального закладу “Загальноосвітня школа І- 
ІІІ ступенів № 9” Павлоградської  міської ради 

4 4 3 4 3 3 21 
 

ІІ 
 

3. Комунальний заклад “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”Марганецької  
міської ради  

Панченко Світлана Вікторівна, культорганізатор 
комунального закладу “Міський еколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”Марганецької міської ради 

2 5 0 1 2 3 13 А 

4. Гурток “Юні квітникарі” комунального 
закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний 
центр”Нікопольської міської ради 

Захарченко Ольга Василівна, методист 
комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” Нікопольської 
міської ради 

3 0 1 2 3 4 13 А 

5. Москаленко Марина,учениця 10 класу 
комунального закладу 
“Синельниківський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад”Синельниківської міської ради 

Казакова Алла Анатоліївна, вчитель біології   
комунального закладу “Синельниківський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальній 
заклад“Синельниківської міської ради 
 

3 3 0 1 0 2 9 - 

6. Комунальний позашкільний навчальний 
заклад “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької 
міської ради 

Пархоменко Наталія Новомирівна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради 
 

4 1 3 4 4 3 19 ІІІ 
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Продовження витягу з протоколу 
 

7. Філія комунального закладу освіти  
“Обласний еколого – натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради 
“Шафран”, опорний комунальний 
заклад “Могилівська загальноосвітня 
школа І- ІІІ ступенів ім. І. М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради 

Полога Вікторія Анатоліївна, методист філії  
комунального закладу освіти “Обласний еколого – 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради “Шафран” 3 5 3 2 3 4 20 ІІ 

8. Єфимова Вікторія,учениця 8 класу 
комунального закладу “Чумаківська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” 
Томаківської селищної ради, вихованка 
комунальної установи “Центр 
позашкільної освіти” Томаківської 
селищної ради 

Ігнатченко  Наталія Василівна, керівник гуртка 
комунальної установи “Центр позашкільної освіти” 
Томаківської селищної ради 

4 5 2 2 5 4 22 І 

9. Легостаєва Анастасія, учениця 10 класу 
комунального закладу 
“Мар’ївськийнавчально- виховний 
комплекс” Магдалинівської районної 
ради 

Попришко Любов Василівна, вчитель біології та 
екології комунального закладу 
“Мар’ївськийнавчально- виховний комплекс” 
Магдалинівської районної ради 

3 4 2 0 1 3 13 А 

10. Карпік Тетяна, учениця 10 класу 
комунального закладу освіти 
“Олександрівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
дошкільний навчальний заклад” 
Солонянської районної ради 

Дегтярьова Л.А., педагог-організатор 
комунального закладу освіти “Олександрівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
дошкільний навчальний заклад” Солонянської 
районної ради 
 

3 2 1 0 2 2 10 - 

11. Комунальний заклад “Аулівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Аулівської селищної ради 
Криничанського району  

Підгородецька Олена Валеріївна, вчитель 
комунального закладу “Аулівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Аулівської 
селищної ради Криничанського району 

3 1 3 3 1 4 13 А 

 

Методист комунального закладу освіти           Т. В. Кондратьєва 
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
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Продовження витягу з протоколу 
 

дітей та учнівської молоді ” 



Додаток  
до наказу комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
     21.04.   2020    № 15/01-04 
 

Інформаційна довідка 
про підсумки проведення обласного (заочного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу“Парки – легені міст і сіл” 

 
З метою збереження зелених насаджень у парках, скверах, лісопарках, 

проведення практичних заходів з їх благоустрою, створення нових об’єктів 
зеленого будівництва, вивчення історії паркового будівництва, формування  
екологічної культури учнів всіх вікових рівнів з грудня 2018 року по лютий 
2020 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” проводився обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу “Парки – легені міст і сіл” (далі – Конкурс). 

В обласному етапі Конкурсу взяли участь заклади освіти з мм. 
Дніпро,Кривий Ріг,Марганець, Павлоград, Нікополь, 
Синельникове,Криничанського,Магдалинівського, Солонянського, 
Томаківського районів та філія комунального закладу освіти “Обласний 
еколого- натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” “Шафран”. 

Всього до організаційного комітету Конкурсу було подано 11 робіт. 
Представлені на Конкурс матеріали свідчать про активну діяльність учнів  
на місцях по оздоровленню довкілля, збереженню існуючих зелених насаджень, 
‘благоустрою парків, скверів, садів.  

В рамках Конкурсу учні комунального закладу “Мар’ївськийнавчально- 
виховний комплекс” Магдалинівської районної ради об’єднали зусилля усіх 
жителів села на благоустрій, естетичне оформлення та озеленення своєї 
місцевості.Легостаєва Анастасія, учениця 10 класу даного закладу, у своєму 
проекті“ Збережемо восьме диво світу” показала велике значення лісосмуги 
довкола полів та водойм, які підвищують врожайність і зупиняють ерозію 
ґрунтів.Під гаслом народного прислів’я “Одне дерево посади – недаром 
прожив”була проведена акція учнями НВК по висадженню саджанцівакації у 
лісосмузінапротишколи. Також юні екологи провели роз’яснювальну роботу 
серед населення: випуск листівок з закликом до громадськості підтримати 
заплановану діяльність зі  збереження лісосмуг. 

Юннати комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Тернівського району”Криворізької міської ради вивчали 
сучасний стан парку “Тернівський” та проблеми його збереження.Вони провели 
інвентаризацію і оцінку стану дерев парку й порівняли отриманні дані з 
матеріалами фахівців Криворізького ботанічного саду. За підсумками 
проведеної роботи вони підготували пропозиції щодо покращення екологічного 
стану парку“Тернівський” та надання йомустатусу ботанічної пам’ятки 
природи місцевого значення.  
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Юннати комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів”, учні комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №34” Дніпровської міської ради, створили сумісний 
проект міського паркуЧечелівського району “Зелений Гай” - життєво необхідна 
артерія міста Дніпра”.В цій роботі представлений теоретичний матеріал про 
минуле і теперішнє парку“Зелений Гай.” 

Значна кількість робіт учасників Конкурсу базується на місцевому 
матеріалі і спрямована на вивчення історії зеленого будівництва і садово-
паркового мистецтва. Так, учні 9-11 класів комунального закладу 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9”Павлоградської міської ради  
підготували проект “Дослідження стану вікових насаджень дубів у парку  
ім. 1 Травня”. В парку нараховується 38 дубів, 9 із них знаходяться в стані 
загибелі. Учнями була проведена робота по дослідженню та складанню 
картограми вікових дубів,зібрано посадковий матеріал, вивчено агротехніку 
вирощування цих дерев та закладено шкілку дубів на пришкільній ділянці. 
Вони також звернулися до адміністраціїісторико- краєзнавчого музею міста з 
питанням надання допомоги по встановленню віку дубів та визначення осіб, які 
висадили ці насадження. Виконавши необхідні розрахунки, учні зробили 
висновок, що в парку ростуть дуби, вік яких складає від 170 до 420 років. 

Єфімова Вікторія, учениця  8 класу комунального закладу “Чумаківська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів”Томаківської селищної ради у своєму 
проекті “Відродження екосистеми парку”розповіла про різні форми роботи, які 
проводяться по збереженню видового складу екосистеми та благоустрою парку. 
Це трудові акції: “Мій парк”,“Турбота про птахів”, “Проведення чистих 
четвергів”, оформлення клумб, посадка квітів, дерев, встановлення місць для 
відпочинку. У травні місяці на відкриттіпарку учні школи разом з 
громадськістю селища провели свято “Я в спільному домі, ім’яякому- планета 
Земля”.Юнінатуралісти у даному проекті виконали опис флори і фауни 
Томаківського парку. 

Вивчення дендрофлори парку в м. Нікополі провели вихованці гуртка 
“Юні квітникарі” комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, в результаті якого вони визначили, що в парку зростає 
понад 50 видів різних дерев. 

Вихованці комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”Марганецької міської ради у парку 
“Ювілейний” висадили більше 50 саджанців таких порід як: гібіскус, сосна 
кримська,софора японська, бук, граб звичайний,клен гостролистий. Для 
озеленення дендропарків закладів освіти міста юннати вирощують посадковий 
матеріал.У2019 році було висаджено 500 рослин чорнобривців на клумбах міста 
та в закладах загальної середньої і дошкільної освіти, закладено 
дослід“Розмноження троянд живцями”. 

Юннати філії КЗО“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”“Шафран” взяли участь у реалізації проекту “Самшитовий 
герб України” в рамках проведення децентралізаційногоагрофесту“Я 
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гідний”,який відбувся у вересні 2019 року на території Могилівської громади. 
Спільними зусиллями дорослих та учнівської молоді було встановлено 
національний рекорд України “Найбільший самшитовий герб України”. Тепер в 
селищі Могилів буде рости вічнозелений тризубець розмірами 26 на 16 метрів з 
майже 600кущів самшиту. 

Деякі роботи, розглянуті обласним оргкомітетом, мали реферативний 
характер, не відповідали вимогам положення  про Конкурс. Це стосується робіт 
зМагдалинівського, Криничанського,Солонянського районів,  
м. Синельникове. Журі також звернуло увагу на необхідність більш детального 
розкриття у звітних роботах практичної діяльності,що направлена на 
покращення екологічної обстановки місцевості, благоустрою та озеленення 
територій  пришкільних ділянок, скверів, парків. 

Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Парки – легені 
міст і сіл” сприяє не тільки оздоровленню навколишнього середовища на 
місцях, а й підвищеннюрівня екологічної освіти, формуванню в учнів та молоді 
дбайливого відношення до природи Придніпров’я. 
 
 
 
Методист комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центрТ. В. КОНДРАТЬЄВА 
дітей та учнівської молоді” 


