
  

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 
 
     14.12.    2021                                    м. Дніпро    № 89/01-04                    

 

Про підсумки обласного етапу  
Всеукраїнського конкурсу 
“Цікава школа” 

 
На виконання наказу комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” від 06 жовтня 2021 року  
№ 73/01-04 “Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
“Цікава школа” в листопаді - грудні 2021 року в закладах освіти проводився 
обласний  етап Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа”. 

За підсумками оцінювання творчих робіт учасників конкурсу 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню підсумків 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” (далі - Конкурс), що 
додається. 

2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради переможців та активних учасників Конкурсу відповідно до 
витягу з протоколу.  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Крикун Г.В., 
заступника директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 
 
Директор         Юрій ПЕДАН   
 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 
від    14.12.   2021   № 89/01-04          

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа”  

 

 
від 14.12. 2021 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” у 2021 році 

 
СЛУХАЛИ: 

Крикун Г.В., голову журі, заступника директора комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, яка зазначила, що 
обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” (далі – Конкурс) проводиться з 
метою вивчення та удосконалення фахової майстерності вчителів та керівників гуртків, 
стимулювання творчого потенціалу педагогів, популяризації педагогічного досвіду, 
пропаганди сучасних інноваційних методик урочної, позакласної та позашкільної роботи, 
патріотичного виховання та використання українських національних традицій у процесі 
виховання учнівської молоді. 

У 2021 році для участі в Конкурсі були надані 17 робіт з 5 міст та 2 об’єднаних 
територіальних громад області в 3 номінаціях: найоригінальніший навчальний заклад, 
нетрадиційний урок та нетрадиційне заняття гуртка 

 
УХВАЛИЛИ: 
 
1. Провести оцінювання робіт учасників Конкурсу та визначити переможців за 

найбільшою кількістю балів відповідно до наступних критеріїв (кожний критерій оцінюється 
від 1 до 5 балів): 

� наявність та якість матеріалів, що передбачені Умовами про конкурс; (далі – 1); 
� оригінальність та ефективність обраних нетрадиційних форм педагогічної роботи (далі 

– 2); 
� розвиток здібностей міркувати, обґрунтовувати, доводити, діалоговий характер у 

навчальній та позашкільній роботі (далі – 3); 
� педагогічні знахідки, спрямовані на удосконалення технології змісту освіти та 

виховання; (далі – 4); 
� виховання патріотизму, національної свідомості, любові до свого народу (далі – 5);   

 
 2. Визначити переможців Конкурсу відповідно до кількості набраних балів:  
І місце – 24-25 балів;  
ІІ місце – 22 - 23 балів;   
ІІІ місце – 20-22 балів;  
активна участь  – 10-19 балів; 
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Продовження витягу з протоколу 
 
№з
/п 

ПІБ учасника Посада, освітній заклад Критерії Кількі
сть 
балів 

Міс
це 1 2 3 4 5 

 

Номінація “Найоригінальніший навчальний заклад” 
 

1. МАЙБОРОДА 
Інна 
Олександрівна 

заступник директора комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”; 

5 5 5 5 5 25 І 

2. ЧЕТВЕРИКОВА  
Олена 
Миколаївна 

директор комунального закладу 
“Міський еколого - 
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді Марганецької 
міської ради Дніпропетровської 
області’; 

5 4 5 5 4 23 ІІ 

 

Номінація “Нетрадиційний урок” 
 

1. КОТЧЕНКО 
Марина 
Валентинівна 

керівник гуртка комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 

4 4 4 4 4 20 ІІІ 

2. ПАНАСЮК 
Світлана  
Ігорівна 

вчитель біології комунального 
закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№42” Криворізької міської ради; 

5 4 4 5 5 23 І 

3. ЯКОВЕНКО 
Катерина 
Василівна 

вчитель біології комунального 
закладу освіти “Науковий медичний 
ліцей “Дніпро” Дніпропетровської 
обласної ради; 

4 4 5 4 3 19 ІІІ 

4. ЖИГАРЬОВА 
Ольга  
Юріївна 

вчитель біології комунального 
закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №89” 
Дніпровської міської ради; 

4 4 3 4 3 18 А 

5. РОЗУМНА  
Ірина 
Миколаївна 

вчитель географії комунального 
закладу “Гречаноподівський ліцей” 
Гречаноподівської сільської ради 

4 4 3 4 3 18 А 

 

Номінація “Нетрадиційне заняття гуртка” 
 

1. РАКОВЕЦЬ 
Ольга  
Сергіївна 

керівник гуртка комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 

5 5 5 5 4 24 І 

2. РАДЗІКОВСЬКА  
Лілія  
Олексіївна 

керівник гуртка комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 

4 3 4 3 4 18 А 
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Продовження витягу з протоколу 
 

Дніпропетровської обласної ради; 
3. ІГНАТЧЕНКО 

Наталія 
Василівна 

керівник гуртка комунальної 
установи “Центр позашкільної 
освіти” Томаківської селищної 
ради; 

5 5 3 5 4 21 ІІІ 

4. ПОСТОЛ 
Світлана 
Іванівна 

керівник гуртка комунального  
позашкільного навчального закладу 
“Центр позашкільної роботи № 1” 
Дніпровської міської ради; 

5 5 4 4 4 22 ІІ 

5. ХАНЧЕНКО 
Дар’я  
Олегівна 

керівник гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу  
“Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької 
міської ради; 

1 4 4 3 4 16 А 

6. ДЕРКАЧ  
Оксана 
Олександрівна 

керівник гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Міська станція юних техніків” 
Дніпровської міської ради; 

5 4 4 4 3 20 ІІІ 

7. ЗАВОДСЬКОВА 
Любов  
Іванівна 

керівник гуртка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Камянської міської ради; 

5 4 5 4 4 22 ІІ 

8. СКУРІХІНА 
Олена  
Петрівна 

керівник гуртка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Камянської міської ради; 

3 4 4 4 3 18 ІІІ 

9. КРАВЧЕНКО 
Альона  
Ігорівна 

керівник гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” 
Павлоградської міської ради; 

1 3 4 4 3 15 А 

10. КИРИЧЕНКО 
Катерина 
Борисівна 

керівник гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” 
Павлоградської міської ради. 

4 3 3 3 3 16 А 

 
 
Заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ”                                                      Галина КРИКУН 


