
  
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 

 
      27.05.    2020                                       м. Дніпро    № 19/01-04194 

 
Про підсумки проведення  
І відбіркового (обласного) етапу 
Всеукраїнського юннатівського 
природоохоронного руху 
“Зелена естафета” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 11.03.2020 р. № 144/0/212-20 “Про проведення І відбіркового (обласного) 
етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху “Зелена 
естафета”, з метою поширення практичної природоохоронної роботи в закладах 
освіти, залучення учнівської молоді до заходів щодо збереження та поліпшення 
стану довкілля, формування її життєвих компетентностей у контексті ідей 
сталого розвитку суспільства протягом лютого 2019 - березня 2020 року  
в закладах загальної середньої та позашкільної освіти проводився зазначений 
вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 

підсумків І відбіркового (обласного) етапу Всеукраїнського юннатівського 
природоохоронного руху “Зелена естафета” (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   27.05.   2020    № 19/01-04т 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків І відбіркового (обласного) етапу  
Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху “Зелена естафета” 

 
від 30.03.2020 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків І відбіркового (обласного) етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху “Зелена естафета”  
(далі – Естафета). 
 
СЛУХАЛИ: 
Григор’єва Д.В., завідувача відділу біології та екології комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, який ознайомив членів журі з основними завданнями Естафети, з вимогами до наданих звітних матеріалів,  
з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до положення Естафети. 
 
У 2020 році участь в Естафеті взяли заклади загальної середньої та позашкільної освіти з міст: Кам’янського, Марганця, Павлограда, 
Першотравенська та Синельникового; Богданівської об’єднаної територіальної громади (8 звітів). 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання робіт учасників Естафети відповідно до наступних критеріїв: 
- практична природоохоронна робота – до 50 балів; 
- просвітницька природоохоронна робота – до 20 балів; 
- навчально-виховна робота з охорони природи – до 30 балів. 
 
 
 



2 
Продовження витягу з протоколу 

№ 
з/п Учасники 

Загальний 
середній 

бал 

Резуль
тат 

 
Заклади загальної середньої освіти 

 

1. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 28” Кам’янської міської ради; 65 А 
2. Заклад освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5” м. Першотравенська; 77 І 
3. Відокремлений підрозділ “Богданівська філія І - ІІ ступенів комунального закладу “Богданівська опорна 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради; 71 ІІ 

4. Заклад освіти “Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4” Синельниківської міської ради. 61 А 
 

Заклади позашкільної освіти 
 

1. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” м. Павлограда; 86 ІІ 
2. Міський комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр дитячої творчості “Надія” м. Першотравенська; 65 А 
3. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради; 89 І 
4. Комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської 

ради Дніпропетровської області”. 84 ІІІ 

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


