
 

 
 

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 
 
      05.11.     2021                                м. Дніпро    № 76/01-04а 

 

Про підсумки проведення 
обласного (заочного) етапу  
Всеукраїнської акції  
“День юного натураліста” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 27 серпня 2021 року № 397/0/212-21 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської акції “День юного натураліста” (заочно) (далі-Акції), з метою 
активізації роботи з учнівською молоддю щодо формування екологічної 
культури, залучення до практичної природоохоронної роботи в закладах 
освіти було проведено вищезазначений захід. 

За підсумками проведеного заходу 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по 
підведенню підсумків обласного (заочного) етапу Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста”, що додається. 

2. Нагородити грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” активних учасників 
Акції відповідно до витягу з протоколу.  

3. 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                      Юрій ПЕДАН 
 
    

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 

від   05.11.  2021   № 76/01-04 
 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу  

Всеукраїнської акції “ День юного натураліста”  

 

від 19 жовтня 2021 року 

 

Присутні всі члени журі  
 

ЧЕРГА ДЕННА: 

Підведення підсумків обласного (заочного) етапу Всеукраїнської акції  

“День юного натураліста” (далі-Акція).  

 

СЛУХАЛИ:  Калашникову Н.Д., завідувачку відділу організаційно-масової 

роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” , яка доповіла про участь закладів області в Акції. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Визначити переможців Акції по критеріях: 

 
1 Кількість проведених заходів 1-15 балів далі 1 

2 Різноплановість заходів 1-15 балів далі 2 

3 Творчий підхід до проведення Акції 1-20 балів далі 3 

4 Масовість заходів 1-20 балів далі 4 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за 

конкурсну роботу 
70 балів 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Учасники/Заклад освіти Загальна 

кількість 

балів  

Місце 

1 Комунальний заклад “Загальноосвітній ліцей” м. Покров                  45 - 

2 Філія “Богданівська гімназія” Богданівського ліцею Богданівської 

сільської ради Павлоградського району  
60 

 

ІІІ 

 

3 Заклад освіти “Зеленодольський професійний ліцей” 

 
32 - 

4 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 

натуралістів” м. Павлограда 
68 І 

5 Заклад освіти “Майська гімназія – філія Кислянського ліцею” 

Зайцівської сільської ради 

 

24 - 

6 Заклад освіти “Вільногірський ліцей №2” 31 - 
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Продовження витягу з протоколу 

 

7 Заклад освіти “Новопідгороднянська гімназія” Межівської 

селищної ради 
24 - 

8 Заклад освіти “Професійно-технічне училище № 88” 

Магдалинівського району 

 

20 - 

9 Заклад освіти “Запорізький ліцей” Апостолівської міської ради 

Криворізького району 

 

65 ІІ 

10 Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний 

заклад І - ІІІ ступеня Тернівський ліцей” Криворізької міської 

ради 

40 - 

11 Заклад освіти “Богданівський ліцей” Богданівської сільської ради 

Павлоградського району  

 

38 - 

12 Філія "Новоруська гімназія" Богданівського ліцею Богданівської 

сільської ради Павлоградського району 
32 - 

13 Комунальний заклад позашкільної освіти “Центр дитячої та 

юнацької творчості” Богданівської сільської ради 
26 - 

14 Заклад освіти “Перещепинська гімназія “Крок” (Філія 

Перещепинського ліцею) Перещепинської міської ради 
30 - 

15 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 

натуралістів” Тернівського району Криворізької міської ради 
60 ІІІ 

16 Комунальний заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа 

І-Ш ступенів № 61” Криворізької міської ради 
32 - 

17 Комунальний заклад освіти  “Криворізька загальноосвітня школа 

І-Ш ступенів № 110”  Криворізької міської ради 
63 ІІ 

18 Комунальний заклад освіти  “Криворізька загальноосвітня школа 

І-Ш ступенів № 45”  Криворізької міської ради 
50 А 

19 Комунальний заклад освіти “Спеціалізована школа № 134 

гуманістичного навчання та виховання” Дніпровської міської ради 
48 А 

20 Заклад освіти “Великоолександрівський ліцей” Васильківської 

селищної ради 
46 - 

21 Заклад освіти “Професійне-технічне училище  № 6” Дніпровської 

міської ради 
20 - 

22 Заклад освіти “Синельниківський ліцей № 3” Синельниківської 

міської ради 
35 - 

23 Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 

70” “Середня загальноосвітня школа- дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)” Дніпровської міської ради 

64 ІІ 

24 Філія комунального закладу освіти “Обласний еколого –

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради “Шафран” 

65 ІІ 

25 Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс № 2”  

м. Покров 
40 - 

26 Комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді  Марганецької міської ради” 
70 І 

27 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр дитячої  та 

юнацької творчості Металургійного району” Криворізької міської 

ради 

40 - 
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Продовження витягу з протоколу 

 

28 Комунальний заклад освіти  “Криворізька загальноосвітня школа 

№ 69”Криворізької міської ради 
40 - 

29 Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа  

№ 132”Дніпровської міської ради 
32 - 

30 Лозуватська філія № 2 опорного комунального навчального 

закладу “Лозуватська загальноосвітня школа І-Ш ступенів ім. 

 Т.Г. Шевченко” Лозуватської селищної ради 

30 - 

31 Заклад освіти “Синельниківський професійний ліцей”  48 А 

32 Комунальний заклад “Павлівський ліцей” Васильківської 

селищної ради Синельниківського району 

Звітні 

матеріали 

технічно 

недосконалі 

- 

33 Комунальний заклад позашкільної освіти “Будинок творчості 

дітей та юнацтва” Покровської міської ради 
53 А 

34 Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа  

№ 114” Дніпровської міської ради 
20 - 

35 Заклад освіти “Чаплинський ліцей” Петриківської селищної ради 60 ІІІ 

36 Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа № 6” 

м Покров 
28 - 

37 Комунальний заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа  

№ 21” Криворізької міської ради 
40 - 

38 Комунальний заклад освіти “Криворізький навчально - виховний 

комплекс № 35” Криворізької міської ради 
48 А 

39 Комунальний заклад освіти “Криворізької загальноосвітньої 

школи №  113” Криворізької міської ради 
44 - 

40 Комунальний заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа  

№  118” Криворізької міської ради 
40 - 

41 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр дитячої та 

юнацької творчості “Сонях” Криворізької міської ради 
58 А 

42 Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа № 4” 

м Покров 
46 - 

43 Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа  

№ 84” Дніпровської міської ради 

  

44 - 

44 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді” Обухівської 

селищної ради Дніпровського району 

60 ІІІ 

45 Заклад освіти “Філія “Мар’янівська гімназія” Миколаївського 

ліцею Губиниської селищної ради 
60 ІІІ 

46 Комунальний заклад “Центр позашкільної освіти” Губиниської 

селищної ради Новомосковського району 
48 А 

47 Заклад освіти “Вільненський ліцей” Губиниської селищної ради 

Новомосковського району 
58 А 

48 Державний професійно-технічний навчальний заклад 

“Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів” 

48 А 
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Продовження витягу з протоколу 

 

49 Комунальний заклад освіти “Криворізька  загальноосвітня школа 

І-Ш ступенів № 48” Криворізької міської ради 
63 ІІ 

50 Державний професійно-технічний навчальний заклад 

“Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти” 

Дніпровської міської ради 

20 - 

51 Заклад освіти “Першотравенський ліцей № 1” Першотравенської 

міської ради 
31 - 

52 Заклад освіти “Новоолександрівський ліцей” 

Новоолександрівської сільської ради 
40 - 

53 Комунальний заклад “Навчально - виховне об’єднання (середня 

школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад – 

позашкільний навчальний заклад ) м. Покров 

Звітні 

матеріали 

технічно 

недосконалі 

 

54 Комунальний заклад загальної середньої освіти “Ліцей № 142 

імені П’єра  де Кубертена” Дніпровської міської ради 
48 А 

55 Заклад освіти “Миролюбівська гімназія” Голубівського ліцею 

Перещепинської міської ради Новомосковського району 
54 А 

56 Комунально установа “Центр позашкільної освіти” 

Володимирівської гімназії- філія Томаківської гімназії № 1 
60 ІІІ 

57 Заклад освіти “Гречаноподівський ліцей” Гречаноподівської 

сільської ради Криворізького району 
44 - 

58 Заклад освіти “Новопідгороднянська гімназія” Межівської 

селищної ради 
20 - 

59 Заклад освіти “Малопетриківська гімназія -філія Петриківського 

ліцею” Петриківської селищної ради 
32 - 

60 Заклад освіти “Єлизаветівський ліцей” Петриківської селищної 

ради 
36 - 

61 Аулівський опорний заклад загальної середньої освіти ІІІ ступенів 

Криничанської селищної ради  
55 А 

62 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 

натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради 
59 А. 

63 Комунальна установа “Центр позашкільної освіти” Томаківської 

селищної ради  
48 А 

64 Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 37 

“Дніпровська гімназія - школа І ступеня - дошкільний навчальний 

заклад (дитячий садок)”Дніпровської міської ради 

44 - 

65 Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам'янської 

міської ради 
60 ІІІ 

66 Комунальний навчально-виховний комплекс “Червоноіванівська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад” Криничанської селищної ради 

56 А 

 

Завідуюча відділом організаційно –           Ніна КАЛАШНИКОВА 

масової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”   


