
  
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 

 
    08.04.   2021                                      м. Дніпро    № 13/01-04а 

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

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
23 лютого 2021 року № 74 /0/212-21 “Про проведення обласного (заочного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти “Земля – наш 
спільний дім”, з метою активізації роботи здобувачів освіти щодо покращення 
стану довкілля, формування екологічної культури, підвищення  рівня 
екологічної та природоохоронної діяльності учнівських колективів екологічної 
просвіти, комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) в березні 
поточного року провів обласний етап вищезазначеного конкурсу. 

Відповідно до підсумкових протоколів журі 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню підсумків 
обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної 
просвіти “Земля – наш спільний дім”, що додається. 

2. Нагородити колективи екологічної просвіти закладів освіти грамотами 
КЗО “ОЕНЦДУМ” за активну участь, згідно протоколу. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О. Майбороду, 
контроль залишаю за собою. 

 
Директор          Юрій ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
від  08.04.  2021  № 13/01-04 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної 
просвіти “Земля-наш спільний дім” за темою “Атака вірусів. Врятуй Планету!” 

 
від 30.03.2021 року 

 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти “ Земля-наш спільний дім” 
 
СЛУХАЛИ Членів журі Педана Ю.Ф., Ломакіна П.І., Кирилову І.К., Лавринець Н.П., Калашникову Н.Д. про оцінювання робіт учасників 
згідно з критеріями, зазначеними в Положенні про конкурс “ Земля-наш спільний дім”. 
 
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 
8. Володіння увагою глядача 

 
1-3 бали далі 8 
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№ 
з/п 

Учасники Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника 

Середній 
бал 

Місце 

1 Агітбригада “Еколораш” комунального закладу “Новомиколаївська середня загальноосвітня 
школа №1 І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської міської ради 

Ясик Ніна 
Федорівна 

16  

2 Агітбригада “Юннатівська школа виживання” комунального позашкільного навчального 
закладу “Нікопольський будинок дитячої та юнацької творчості”, комунального закладу 
"Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24" Нікопольської міської ради 

Литвін Людмила 
Анатолівна 

25 А 

3 Агітбригада “Еко-українці” комунального закладу “Криворізька Тернівська гімназія” 
Криворізької міської ради 

Мірошник Наталя 
Олександрівна 

27 ІІІ 

4 Агітбригада “Еколайф” комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

Велика Поліна 
Олександрівна, 
Бабенко Оксана 
Сергіївна 

27 ІІІ 

5 Агітбригада “Антитіла” комунального закладу позашкільної освіти “Широківський Центр 
дитячої творчості” Широківської селищної ради 

Махонько Любов 
Володимирівна 

22 А 

6 Агітбригада “Акварельки” комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №1”Межівської селищної ради 

Угнівенко Ольга 
Миколаївна 

21 А 

7 Агітбригада “Сура” комунального навчального закладу “Криничанський Центр учнівської 
молоді” Криничанської селищної ради 

Надригайло Ольга 
Олександрівна 

21 А 

8 Агітбрригада “Екосвіт” комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м.Павлограда, комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 12” Павлоградської міської ради 

Тюрікова Вікторія 
Олександрівна 

27 
 
 

ІІІ 

9 Агітбригада “Гравітація” комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 
117” Дніпровської міської ради 

Таран Марина 
Германівна 

28 ІІ 

10 Агітбригада “Маска” комунального закладу “Великоолександрівський навчально-виховний 
комплекс “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад 
Васильківського району” Васильківської селищної ради 

Марухно Ольга 
Костянтинівна 

15 - 

11 Агітбригада “Кришталева крапелька” комунального закладу “Знаменівський заклад загальної 
середньої освіти – дошкільний заклад І-ІІІ ступенів” Піщанської сільської ради 

Данченко Оксана 
Олександрівна 

24 А 

12 Агітбригада “Джерело життя” закладу загальної середньої освіти № 15 загальноосвітнього 
навчального закладу І-ІІІ ступенів Новомосковської міської ради 

Манжелій Олена 
Юріївна 

29 І 

13 Агітбригада “Екопатруль “Джерело” комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 84” Дніпровської міської ради 

Тичинська Ольга 
Володимирівна 

18  

14 Агітбригада “Зелена стеблина” комунального закладу “Криворізька гімназія №95” 
Криворізької міської ради 

Міхляєва Неля 
Борисівна 

29 І 
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15 Агітбригада “EKOSTAR” комунального закладу “Марганецька гімназія” Марганецької міської 
ради 

Сердюк Юлія  
Леонідівна 

15 - 

16 Агітбригада “Барви веселки” комунального закладу освіти "Вербуватівський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів" Юр'ївської селищної ради 

Крупська Галина 
Миколаївна 

22 А 

17 Агітбригада “Друзі природи” Мар’янівської філії комунального закладу “Миколаївський 
заклад загальної середньої освіти (опорний заклад)” Губиниської селищної ради 
Новомосковського району 

Косенко Любов 
Федорівна 

27 ІІІ 

18 Агітбригада “Самарчата” комунального закладу “Василівський заклад загальної середньої 
освіти” Губиниської селищної ради Новомосковського району 

Волощенко Олена 
Борисівна 

15 - 

19 Агітбригада “Екосмайли” комунального закладу “Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4” Синельниківської міської ради 

Кучеренко Тетяна 
Миколаївна 

24 А 

20 Агітбригада “Рятівник” комунального закладу освіти “Володимирівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів “ Межівської селищної ради 

Тарасенко Олена 
Валентинівна 

25 А 

21 Агітбригада “Зелений патруль” Михайло-Заводської філії опорного навчального закладу 
“Апостолівська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1” Апостолівської міської ради 

Бахмет Наталя 
Йосипівна 

23 А 

22 Агітбригада “Екобрідж” Оленівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Магдалинівської селищної ради 

Кузнєцова 
Єлизавета 
Олександрівна 

20 А 

23 Агітбригада “ЕкоОко” комунального закладу “Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”, комунальної установи “Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної ради 

Ігнатченко Наталія 
Василівна 

20 А 

24 Агітбригада “Бережи здоров’я” комунального закладу “Верхівцевський заклад загальної 
середньої освіти № 2” Верхівцевської міської ради” 

Прохорова Тетяна 
Володимирівна   

12 - 

25 Агітбригада “Екоголос” Миролюбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (філії 
комунального закладу освіти “Голубівський опорний освітній заклад” Перещепинської міської 
ради) 

Бойко Ольга 
Юріївна 

18 - 

26 Агітбригада “Пролісок” комунальної установи “Центр позашкільної освіти”, Томаківського 
навчально виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад №1” Томаківської селищної ради 

Вовкобрун Леніна 
Миколаївна 

20 А 

27 Агітбригада “Врятуй планету” комунального закладу “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2” Першотравенської міської ради 

Вирова Марина 
Анатоліївна 

12 - 

28 Агітбригада “Зелена хвиля” комунального закладу “Приютський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів Чумаківської сільської ради” 

Петренко Антоніна 
Василівна 

12 - 

 

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


