
  

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 
 
     15.02.   2022                                           м. Дніпро    № 06/01-04       

 

Про підсумки проведення  
обласного  конкурсу “Краще  
творче учнівське об’єднання 
еколого-натуралістичного профілю” (заочно) 
 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
12.11.2021 року №537/0/212-21 “Про проведення обласного конкурсу “Краще 
творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю”(заочно), з 
метою підтримки діяльності творчих учнівських об’єднань та відзначення 
активних учасників конкурсу  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити протокол засідання журі по підведенню підсумків 
обласного конкурсу “Краще творче учнівське об’єднання еколого-
натуралістичного профілю” (заочно) (далі-Конкурс), що додається. 

2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” активних учасників 
Конкурсу відповідно до затвердженого 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 02.02.2022 р. № 06/01-04 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного конкурсу  
“Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю” 

 

 
Дата  засідання від 27.01.2022  

 
ПРИСУТНІ:  
Голова журі КРИКУН Галина Віталіївна, заступник директора з виховної роботи комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради  
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”); 

члени журі : МАЙБОРОДА Інна Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
КИРИЧЕНКО Катерина Борисівна, директор комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 

натуралістів ” м. Павлограда.  
 
СЛУХАЛИ: 

Крикун Г.В., яка ознайомила з основними завданнями конкурсу, з вимогами до наданих робіт, з критеріями 
оцінювання робіт учасників відповідно до умов проведення обласного конкурсу “Краще творче учнівське об’єднання 
еколого-натуралістичного профілю”. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінку конкурсних робіт за нижченаведеними критеріями за 10 бальною шкалою: 
 

1) науково-методична актуальність представлених матеріалів; 
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2) впровадження новітніх інноваційних технологій навчання та виховання, інтерактивних форм гурткової 
діяльності, оригінальність наданих матеріалів,  новаторство; 

3) відповідність наданих матеріалів вимогам конкурсу; 
4) результативність діяльності гуртка (участь у масових заходах еколого-натуралістичного спрямування) ; 
5) доцільність та системність діяльності. 

    2. Визначити переможців і призерів конкурсу відповідно до набраних балів: 
І місце -45-50 балів.   ІІ місце – 39-44 бали.    ІІІ місце  - 33 – 38 балів. Активна участь -27-32 бали 

 
№ 

з/п 

Творче учнівське об’єднання  Керівник  Критерії Резул

ьтат 

Місце  

1 2 3 4 5   

1. Гурток “Флористика” комунального закладу 
Лозуватська філія №2 опорного комунального 
навчального закладу “Лозуватська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка” Лозуватської 
сільської ради; 

ШЕСТАКОВА 
Ольга 

Анатоліївна 6 7 7 6 6 32 А 

2. Клуб активної шкільної молоді “Сфера”, гурток 
“ЕкоРух” комунального закладу позашкільної освіти 
“Будинок творчості дітей та юнацтва” Покровської 
міської ради Дніпропетровської області”; 

ЧИРЮК  
Юлія 

Анатоліївна 
8 7 7 8 8 38 ІІІ 

3. 

Гурток “Ландшафтний дизайн з елементами 

комп’ютерного проєктування” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради;   

ЦИМБАЛ  
Таміла 

Володимирівна 

9 7 9 7 7 39 ІІ 

4. Гурток “Відповідальне споживання” комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” Марганецької міської ради; 

ПАСТУШКОВА 
Анна 

Валеріївна 

10 10 10 10 10 50 І 

5. Гурток юних квітникарів “Лілея” комунальної установи 
“Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної 
ради; 

ІГНАТЧЕНКО 
Наталя 

Василівна 

6 7 7 6 6 32 А 
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6. Гурток “Дендрологія з основами озеленення” 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр”; 

КРИВУЛЯ 
Ірина 

Григорівна 

9 9 9 9 9 44 ІІ 

7. Гурток “Юні натуралісти – дослідники” комунального 
закладу “Партизанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради; 

СИДОРЕНКО 
Ольга 

Миколаївна 

9 8 8 9 9 42 ІІ 

8. Гурток “Юні орнітологи” комунального закладу освіти 
“Обласний еколого- натуралістичний центр”; 

РОЗУМНА  
Ірина 

Миколаївна 

5 5 6 5 5 26 - 

9. Гурток “Основи біології” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Камянської міської ради; 
 

СОРОКА  
Тетяна 

Григорівна 
9 9 9 9 9 45 І 

10. Гурток “Дендрологія з основами озеленення” 
комунального закладу освіти “Обласний еколого -
натуралістичний центр”; 

РАКОВЕЦЬ  
Ольга  

Сергіївна 
5 5 6 5 5 26 - 

 
 
Голова журі                Галина КРИКУН 
 


