
  
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    № 20/01-04204 

 
Про підсумки проведення  
обласного етапу Всеукраїнської  
природоохоронної акції “Годівничка” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 05.02.2020 р. № 64/0/212-20 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка”, з метою виховання 
ціннісного ставлення до біорізноманіття, проведення широкої просвітницької 
роботи та практичних дій з охорони та збереження орнітофауни в закладах 
загальної середньої та позашкільної освіти проводилась зазначена вище Акція. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 

підсумків обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції 
“Годівничка” (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    № 20/01-04т 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка ” 
 

від 13.05.2020 року 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” (далі – Акція). 
 
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 Акції, з вимогами до наданих звітних матеріалів,  
з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно умов проведення Акції. 
 
У 2020 році в обласному етапі Акції взяли участь заклади освіти з міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Покрова, 
Павлограда, Першотравенська та Синельникового; районів: Васильківського, Дніпровського, Магдалинівського, Новомосковського, 
Петропавлівського та Солонянського; об’єднаних територіальних громад: Апостолівської, Криничанської, Межівської, Перещепинської, 
Піщанської, Богданівської, Іларіонівської та Софіївської. Всього до організаційного комітету було подано 64 звітні матеріали. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Акції відповідно до наступних критеріїв: 
- вивчення орнітофауни своєї місцевості (спостереження, складання каталогу птахів, робота з літературою тощо) – до 10 балів; 
- виготовлення годівниць та заготівля корму – до 5 балів; 
- розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів – до 10 балів; 
- творчі конкурси (вірш, малюнок, листівка тощо) – до 5 балів. 
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№ 
з/п Учасники 

Загальний 
середній 

бал 

Резуль
тат 

 
Індивідуальні роботи 

 

1. МАЦЮПА Тетяна, учениця 11 класу комунального закладу “Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Софіївської селищної ради Софіївського району; 17 А 

2. НЕПЕЙВОДА Єгор, учень 10 класу комунального закладу освіти “Шахтарська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Іларіонівської селищної ради; 23 ІІ 

3. ШУРАЄВА Софія, вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, 
учениця 5 класу комунального закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня – гімназія” м. Нікополя; 

23 ІІ 

4. ДАНИЛЮК Ярослав, учень 9 класу Письмечівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Солонянської 
районної ради; 15 - 

5. РОМАЩЕНКО Катерини, учениця 9 класу Письмечівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Солонянської районної ради; 15 - 

6. СОЛОВЙОВА Олександра, вихованка гуртка “Юні друзі природи” комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, учениця 5 класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” № 26” Кам’янської міської ради; 

22 ІІІ 

7. ВОВК Марія, учениця 7 класу комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 134 гуманістичного 
навчання та виховання” Дніпровської міської ради; 11 - 

8. БЛАЙДА Аліса, вихованка міського дитячо-юнацького центру “Бригантина” Дніпровської міської ради, учениця 3 
класу комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання” 
Дніпровської міської ради; 

22 ІІІ 

9. ЧУМАЧЕНКО Катерина, учениця 7 класу комунального закладу освіти “Військова середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 11 - 

10. САПАЧЬОВ Андрій, учень 7 класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” № 26” Кам’янської міської ради; 22 ІІІ 

11. СОЛОМАШЕНКО Поліна, учениця 4 класу комунального закладу “Гімназія № 27” Кам’янської міської ради; 22 ІІІ 
12. ПІВНЕНКО Уляна, учениця 1 класу комунального закладу “Гімназія № 27” Кам’янської міської ради; 18 А 
13. ЛІЧМАН Марія, вихованка міського дитячо-юнацького центру “Бригантина” Дніпровської міської ради; 10 - 
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Колективні роботи 

 

1. Вихованці гуртка “Юні друзі природи середнього шкільного віку” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 24 ІІ 

2. Вихованці гуртка “Юні друзі природи” комунального навчального закладу “Криничанський центр учнівської 
молоді” Криничанської селищної ради; 23 ІІ 

3. Учні комунального закладу освіти “Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної ради; 17 А 
4. Вихованці гуртка “Екологи-краєзнавці” комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 17 А 

5. Вихованці гуртка “Юні ботаніки” комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 17 А 

6. Вихованці гуртка “Юні квітникарі” комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Павлоградської міської ради; 22 ІІІ 

7. Учні комунального закладу “Вільненський навчально-виховний комплекс “Школа - дошкільний заклад” 
Новомосковської районної ради; 21 ІІІ 

8. Вихованці гуртка “Любування природою” комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” Марганецької міської ради; 26 І 

9. Учні закладу освіти “Чаплинська середня загальноосвітня опорна школа” Васильківського району; 21 ІІІ 
10. Учні закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” м. Першотравенська; 15  
11. Учні закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” м. Першотравенська; 11  
12. Учні закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4” м. Першотравенська; 21 ІІІ 
13. Учні закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5” м. Першотравенська; 21 ІІІ 
14. Вихованці Міського комунального позашкільного навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія”  

м. Першотравенська; 22 ІІІ 

15. Учні закладу освіти “Перещепинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2 філія комунального закладу освіти 
“Перещепинського опорного освітнього закладу № 1” Перещепинської міської ради; 19 А 

16. Учні комунального закладу освіти “Шандрівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Перещепинської міської ради; 21 ІІІ 

17. Учні закладу освіти “Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6” Синельниківської міської ради; 14 - 
18. Учні комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 19” Кам’янської міської ради; 13 - 
19. Учні комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 7” Кам’янської міської ради; 13 - 
20. Вихованці комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 

Криворізької міської ради; 23 ІІ 
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21 Учні 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 73” Дніпровської міської ради; 17 А 
22. Учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 63” Дніпровської міської ради; 21 ІІІ 
23. Учні комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 142 імені П’єра де Кубертена” Дніпровської 

міської ради; 24 ІІ 

24. Учні комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 115” Дніпровської міської ради; 24 ІІ 
25 Учні комунального закладу “Піщанський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів” Піщанської сільської 

ради Новомосковського району; 21 ІІІ 

26. Члени шкільної екологічної агітбригади “Дивосвіт” комунального закладу “Орлівщинський заклад загальної 
середньої освіти-дошкільний заклад І-ІІ ступенів” Піщанської сільської ради Новомосковського району; 25 І 

27. Учні 5-9 класів закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 125” Криворізької міської 
ради; 21 ІІІ 

28. Учні комунального закладу “Ліцей № 13” Кам’янської міської ради; 23 ІІ 
29. Вихованці гуртка “Юні друзі природи” комунального позашкільного навчального закладу “Центр позашкільної 

роботи № 1” Дніпропетровської міської ради; 22 ІІІ 

30. Учні закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” м. Першотравенська; 18 А 
31. Учні 4-6 класів комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад  

І - ІІ ступенів - академічний ліцей № 15” Кам’янської міської ради; 16 А 

32. Учні комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 34” Кам’янської міської ради; 16 А 
33. Учні закладу освіти “Шевченківська загальноосвітня школа I-III ступенів” Магдалинівської райдержадміністрації; 16 А 
34. Учні Іверського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради; 18 А 
35. Учні комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання” 

Дніпровської міської ради; 24 ІІ 

36. Учні комунального закладу освіти “Перещепинського опорного освітнього закладу № 1” Перещепинської міської 
ради; 14  

37. Учні 6 класу закладу освіти “Жовтокам’янська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Апостолівської міської ради 
Апостолівського району; 17 А 

38. Учні комунального закладу освіти “Демуринська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Межівської селищної ради; 17 А 
39. Учні Єлизаветівського закладу загальної середньої освіти Петриківської районної ради; 21 ІІІ 
40. Учні закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48” Криворізької міської ради; 18 А 
41. Вихованці гуртка “Юні акваріумісти” комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 16 А 

42. Учні відокремленого підрозділу Богданівської філії І-ІІ ступенів комунального закладу “Богданівська опорна 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради; 
 

21 ІІІ 
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43. Учні комунального закладу “Новодачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради; 24 ІІ 
44. Учні Новоруської філії І-ІІ ступенів комунального закладу “Богданівська опорна загальноосвітня школа  

І - ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради; 26 І 

45. Учні 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс “Межівська загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради; 22 ІІІ 

46. Учні комунального закладу освіти “Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Солонянської районної ради; 22 ІІІ 

47. Учні 5-11 класів комунального закладу “Навчально - виховне об’єднання (середня школа І - ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний заклад)” м. Покрова; 20 А 

48. Учні комунального закладу “Загальноосвітній ліцей” м. Покров; 22 ІІІ 
49. Учні 2 класу комунального закладу “Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій - 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Кам’янської міської ради; 14  

50. Вихованці комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, учні комунальних закладів освіти “Середня загальноосвітня школа № 76” та 
“Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської 
ради; 

21 ІІІ 

51. Вихованці комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради. 24 ІІ 

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


