
  

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 
 
    09.11.    2021                                           м. Дніпро    № 79/01-04794 

 

Про підсумки проведення  
щорічного обласного  
конкурсу “Лелека” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 11.02.2021 року № 51/0/212-21 “Про організацію та проведення щорічного 
конкурсу “Лелека” (далі – Конкурс), з метою розширення знань учнівської 
молоді про стан білого лелеки в області, активізації громадської позиції молоді 
щодо збереження природи рідного краю в закладах освіти проведено зазначений 
вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 
підсумків щорічного обласного конкурсу “Лелека”, що додається. 

2. Нагородити грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” активних учасників 
Конкурсу 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   09.11.  2021   № 79/01-04т 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків щорічного обласного конкурсу “Лелека” 
 

Дата засідання від 09.11.2021 

Присутні всі члени журі. 
 

Черга денна: 

Підведення підсумків щорічного обласного конкурсу “Лелека” (далі – Конкурс). 
 

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 Конкурсу, з вимогами до наданих звітних матеріалів,  

з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до Положення Конкурсу. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Оцінити роботи учасників Конкурсу, включаючи заочну оцінку робіт (до 30 балів) та оцінку відеозахисту роботи (до 15 балів). 
 

Вікова 

категорія 
№ 

з/п 

Учасник Клас / освітній заклад Керівник роботи Оцінювання 

роботи 

Оцінювання 

відеозапису 

Всього Результат 

 

Номінація “Наукові дослідження” 
 

Індивідуальні роботи 
 

І 1. КОВТУН 

Владислава 

член учнівського об’єднання “Орнітолог”, учениця 

7 класу комунального закладу “Царичанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Царичанської селищної ради 

Ткаченко Алла 

Іванівна, вчитель 

біології 

29 14 43 І 

І 2. МИЗНІКОВ 

Максим 

учень 7 класу Філії “Богданівська гімназія” 

закладу освіти “Богданівський ліцей” 

Богданівської сільської ради Павлоградського 

району 

Топорова Тетяна 

Володимирівна, 

вчитель біології 

28 0 28 А 
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Продовження витягу з протоколу 

ІІ 1. ДЯЧИШИН 

Євгеній 

вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу “Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді” 

Обухівської селищної ради Дніпровського району, 

учень 9 класу комунального закладу “Обухівський 

ліцей № 2” Обухівської селищної ради 

Дніпровського району; 

Хуторна Тетяна 

Сергіївна, керівник 

гуртка, вчитель біології 

27 13 40 ІІ 

ІІ 2. ГАНІСТРАТ 

Андрій 

вихованець гуртка “Юні орнітологи” 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради, учень 9 класу 

закладу освіти “Гречаноподівський ліцей” 

Гречаноподівської сільської ради 

Розумна Ірина 

Миколаївна вчитель 

географії, керівник 

гуртка 

27 10 37 А 

ІІ 3. АНДРУЩЕНКО 

Надія 

вихованка гуртка “Екосвіт”, учениця 11 класу 

закладу освіти “Павлівський ліцей” Васильківської 

селищної ради Синельниківського району 

Лакуста Любов 

Миколаївна вчитель 

біології 

26 14 40 ІІ 

ІІ 4. ЛУК’ЯНЕНКО 

Ілона 

вихованка гуртка “Екосвіт”, учениця 11 класу 

закладу освіти “Павлівський ліцей” Васильківської 

селищної ради Синельниківського району 

Лакуста Любов 

Миколаївна вчитель 

біології 

26 13 39 ІІІ 

ІІ 5. КРАВЕЦЬ  

Дар’я 

вихованка гуртка “Екосвіт”, учениця 11 класу 

закладу освіти “Павлівський ліцей” Васильківської 

селищної ради Синельниківського району 

Лакуста Любов 

Миколаївна вчитель 

біології 

25 13 38 А 

 

Колективні роботи 
 

І 1. Вихованці гуртка 

“Юні екологи”, 

здобувачі освіти 

комунальний заклад “Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської 

області” та заклад освіти “Марганецька 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих 

предметів” Марганецької міської ради 

Басанська Владлена 

Дмитрівна, керівнк 

гуртка 

28 14 42 І 

І 2. ШКУРЕНКО 

Микита та 

ГРУДИНА  

Тимур 

вихованці гуртка “Юні охоронці природи” 

комунального закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської ради, учні 8 класів 

комунальних закладів “Середня загальноосвітня 

школа № 30” та “Середня загальноосвітня школа 

№ 44” Кам’янської міської ради 

Чобан Ольга 

Анатоліївна, методист, 

керівник гуртка 

25 11 36 А 
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Продовження витягу з протоколу 

ІІ 1. Члени учнівського 

об’єднання 

“Екологи”, 

здобувачі освіти 10 

класу 

заклад освіти “Павлоградська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської 

ради 

Ткачова Віра Сергіївна, 

вчитель біології 

26 12 38 А 

ІІ 2. Вихованці гуртка 

“Юні екологи” 

комунальний позашкільний навчальний заклад 

“Станція юних техніків” Дніпровської міської 

ради 

Кривошея Галина 

Василівна, керівник 

гуртка 

23 11 34 А 

 

Номінація “Еколого-просвітницька діяльність” 
 

Колективні роботи 
 

І 1. Вихованці гуртка 

“Школа друзів 

планети”, 

здобувачі освіти 

1, 5, 9 класів 

комунальний заклад “Чаплинська середня 

загальноосвітня опорна школа” Дубовиківської 

сільської ради 

Замкова Наталія 

Володимирівна, 

керівник гуртка “Школа 

друзів планети”, 

вчитель початкових 

класів 

27 12 39 ІІІ 

І 2. Вихованці гуртка 

“Юні квітникарі”, 

здобувачі освіти 4 

класу 

комунальний навчальний заклад “Криничанський 

Центр учнівської молоді” та комунальний заклад 

“Криничанська середня загально-освітня школа І-

ІІІ ступенів №1” Криничанської селищної ради 

Лободюк Валентина 

Миколаївна, керівник 

гуртка 

27 13 40 ІІ 

І 3. Вихованці гуртка 

“Любителі 

природи”, 

здобувачі освіти 6 

класу 

Майська гімназія – філія закладу освіти 

“Кислянський ліцей” Зайцівської сільської ради 

Синельниківського району 

Волк Наталія 

В’ячеславівна, 

соціальний педагог 

25 0 25 А 

І 4. Здобувачі освіти заклад освіти “Першотравенський ліцей № 4”  

Першотравенської міської ради 

Васильківська Ольга 

Сергіївна, Стряпкова 

Наталя Пилипівна, 

вчителі біології 

26 13 39 ІІІ 

 

Завідувач відділу біології та екології            Денис ГРИГОР’ЄВ 

комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 


