
  

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 
 

      12.05.   2022                               м. Дніпро    № 14/01-04 

 
Про підсумки проведення 
І обласного етапу Всеукраїнського 
природоохоронного конкурсу  
“День зустрічі птахів” (заочно) 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 05.05.2022 р. № 181/0/212-22 “Про організацію та проведення І обласного 
етапу Всеукраїнської природоохоронного конкурсу “День зустрічі птахів” 
(заочно) (далі-Конкурс), з метою формування екологічної свідомості, 
залучення дітей та молоді до практичної природоохоронної діяльності в 
квітні-травні 2022 року було проведено зазначений вище захід. 

За підсумками оцінювання творчих робіт учасників конкурсу та згідно 
з протоколами журі 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню 

підсумків Конкурсу, що додається. 
2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради активних учасників Конкурсу відповідно до 
витягу з протоколу.  

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора з навчальної роботи Майбороду І.О., контроль 
залишаю за собою.  
 
 
Директор         Юрій ПЕДАН  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
від   12.05.   2022    № 14/01-04 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків І обласного етапу Всеукраїнського природоохоронного конкурсу 

“День зустрічі птахів” (заочно) 

від 11 травня 2022 року 
Присутні всі члени журі 

 

Черга денна: 

Підведення підсумків І обласного етапу Всеукраїнського природоохоронного конкурсу “День зустрічі птахів” (заочно) 
 
СЛУХАЛИ: 

Крикун Г.В., голову журі, заступника директора комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”, яка зазначила, що І обласний етап Всеукраїнського природоохоронного конкурсу 
“День зустрічі птахів” (далі – Конкурс) проводиться з метою пропаганди серед молоді бережливого ставлення до 
природи, розвитку творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, формування практичних умінь та навичок 
вихованців по виготовленню шпаківень та годівничок, формування екологічно-свідомої особистості вихованців. 

У 2022 році для участі в Конкурсі були надані 33 роботи з 7 міст, 5 селищних та 3 сільських рад області в  
номінаціях:  

 Майстер-клас “Шпаківні і дуплянки своїми руками”; 
 Агітаційна робота; 
 Найщедріша годівничка; 
 Найкращий організатор біологічних свят; 
 Комплексні роботи. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінювання робіт учасників Конкурсу та визначити переможців відповідно до умов проведення. 
2. Визначити переможців відповідно до кількості набраних балів за критеріями та до кількості набраних балів: 

І місце – 28-30 балів; ІІ місце – 27 - 25 балів; ІІІ місце – 24-21 балів; активна участь – 20-15 балів; 
2.1. В номінації “Майстер-клас: “Шпаківні і дуплянки своїми руками” відповідно до наступних критеріїв: 
 добротність та оригінальність виконання штучних гніздівель – 15 балів (далі – 1); 
 супроводжуючий опис поетапного виготовлення – 5 балів (далі – 2). 
 самостійність виконання роботи – 10 балів (далі – 3). 
2.2. В номінації “Агітаційна робота” відповідно до наступних критеріїв: 
 оригінальність та зміст фоторепортажів (відеорепортажів), стінгазет, банерів, плакатів та листівок – 20 балів 

(далі – 1); 
 можливість їх використання в якості наочної агітації – 10 балів (далі – 2). 
2.3. В номінації “Найщедріша годівничка” відповідно до наступних критеріїв: 
 виготовлення годівничок та їх розвішування – 10 балів (далі –1); 
 регулярна підгодівля птахів – 10 балів (далі – 2); 
 спостереження за видами та їх кількістю – 10 балів (далі – 3). 
2.4. В номінації “Найкращий організатор біологічних свят” відповідно до наступних критеріїв: 
 розробки сценаріїв свят та занять, присвячених птахам – 15 балів (далі – 1) 
 методичні рекомендації та звіти щодо проведення свята “День зустрічі птахів”, конкурсів, вікторин – 15 

балів (далі – 2). 
 

№ 

з/п 

Учасник Освітній заклад, керівник Бали за 

критеріями 

Сере

дній 

бал 

Місце 

1 2 3 

Номінація “Майстер-клас: “Шпаківні і дуплянки своїми руками” 

Колективні роботи 
1. КОРНІЄНКО 

Кирило,  
КИРИЧОК Ярослав 

учні закладу освіти “Славгородський ліцей” Славгородської 
селищної ради, керівник Єрмак Олена Василівна 

14 4 9 27 ІІ 
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2. КНИШ  
Дар’я,  
КНИШ  
Анастасія 

вихованки комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради, керівник Книш Марина 
Володимирівна  

15 5 10 30 І 

3. КОЛЕКТИВ УЧНІВ 
5-9 класів 

заклад освіти “Новоолександрівський ліцей” Раївської 
сільської ради, керівник Яковчук Наталія Миколаївна 

5 5 7 17 А 

4. УЧАСНИКИ 
факультативного 
курсу “Уроки 
охорони довкілля” 

опорний навчальний комунальний заклад “Лозуватська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка” 
Лозуватської сільської ради, керівник Кривошея Юлія 
Сергіївна 

5 5 6 16 А 

Індивідуальні роботи 
5. АЛЄЙНІКОВ  

Євгеній 
учень закладу освіти “Новоолександрівський ліцей” Раївської 
сільської ради Синельниківського району, керівник Яковчук 
Наталя Миколаївна 

13 4 7 24 ІІІ 

Номінація “Агітаційна робота” 

Колективні роботи 
6. ВИХОВАНЦІ 

ГУРТКА “Природа 
рідного краю” 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради”, 
керівник Басанська Владлена  Дмитрівна 

15 14 - 29 І 

7. КОЛЕКТИВ УЧНІВ  
7 класів 

заклад освіти “Гімназія №2 міста Новомосковська” 
Новомосковської міської ради, керівник Федоряцька Олена 
Василівна 

9 8 - 17 А 

8. ВИХОВАНЦІ 
ГУРТКА  
“Юні друзі 
природи” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради, керівник Руда Ольга 
Володимирівна 

12 13 - 25 II 

9. ВИХОВАНЦІ 
ГУРТКА 
“Декоративно -
прикладне 

комунальний навчальний заклад “Червоношахтарська 
загальноосвітня школа I-III ступенів” Лозуватської сільської 
ради, керівник Горбатова Ольга Петрівна 

10 9 - 19 А 
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мистецтво” 
Індивідуальні роботи 

10. ГЕТЬМАН  
Дар’я 

учениця 11 класу комунального закладу “Ліцей №26” 
Кам’янської міської ради, керівник Сліпченко Ольга 
Петрівна 

10 11 - 21 ІІІ 

Номінація “Найщедріша годівничка” 

Колективні роботи 
11. ВИХОВАНЦІ 

ГУРТКА  
“Юні друзі природи 
молодшого 
шкільного віку” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради, керівник Тороп Тамара 
Василівна 
 

6 7 7 20 А 

12. ВИХОВАНЦІ 
ГУРТКА “Дитячий 
екологічний рух” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, керівник Кириченко 
Катерина Борисівна 

10 10 10 30 І 

13. КОРОСТАШОВ 
Микола, 
МОРЯ  
Михайло 

учні 9 класу закладу освіти “Гімназія №2 м. 
Новомосковська”, керівник Федоряцька Олена Василівна 

8 9 - 17 А 

14. ПОНОМАРЬОВ 
Іван,  
СЕМЕНОВ  
Даниїл, 
СВІДУНОВА  
Діана  

вихованці групи К(9)-21 комунального закладу “Вище 
професійне училище № 17” Дніпровської міської ради 

10 10 - 20 А 

15. РОЖКОВ  
Іван,  
МИМОХІД  
Даниїл 

вихованці групи 3В(9)-21 комунального закладу “Вище 
професійне училище № 17” Дніпровської міської ради 

10 10 - 20 А 

Індивідуальні роботи 
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16. ЖУКОВ  
Ростислав 

учень 6 класу закладу освіти “Гімназія №2 міста 
Новомосковська” Новомосковської міської ради, керівник 
Федоряцька Олена Василівна 

9 9 - 18 А 

17. АВРАМЧУК 
Владислав 

вихованці групи К(9)-21 комунального закладу “Вище 
професійне училище № 17” Дніпровської міської ради 

10 10 - 20 А 

18. ЛАЛОВ 
 Олег 

учень 6 класу закладу освіти “Гімназія №2 м. 
Новомосковська” Новомосковської міської ради, керівник 
Федоряцька Олена Василівна 

9 8 - 17 А 

19. ПАСІЧЕНКО  
Ігор 

учень 6 класу закладу освіти “Гімназія №2 м. 
Новомосковська” Новомосковської міської ради, керівник 
Федоряцька Олена Василівна 

10 10 - 20 А 

20. АДАМЕНКО  
Єлисей 

учень 7 класу закладу освіти “Гімназія №2 м. 
Новомосковська” Новомосковської міської ради, керівник 
Федоряцька Олена Василівна 

10 9 - 19 А 

Номінація “Найкращий організатор біологічних свят” 

Колективні роботи 
21. ВИХОВАНЦІ 

ГУРТКА “Природа 
рідного краю” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, керівник Синчук Неля 
Григорівна 

11 9 - 20 А 

Індивідуальні роботи 
22. КОСТРЮКОВА 

Юлія 
Олександрівна 

вчитель біології та хімії комунального закладу “Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради 

10 11 - 21 ІІІ 

23. БОСЕНКО  
Анна Миколаївна 

вчитель української мови та літератури закладу освіти 
“Нікопольська гімназія №11 Нікопольської міської ради” 

15 11 - 26 ІІ 

24. АУЛОВА  
Олена Андріївна 

завідуюча організаційно-масовим відділом комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Обухівської 
селищної ради 
 

15 15 - 30 І 
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25. РАКОВЕЦЬ  
Ольга Сергіївна 

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

11 9 - 20 А 

26. ШПІТЬКО  
Надія Сергіївна 

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

10 10 - 20 А 

27. ПІДГОРОДЕЦЬКА 
Олена Валеріївна 

вчитель біології закладу освіти “Аулівський ліцей” 
Криничанської селищної ради 

15 12 - 27 ІІ 

28. ПЕТРЕНКО  
Неля Анатолівна 

вчитель біології та хімії комунального закладу “Чкаловський 
опорний ліцей” Першотравневської сільської ради 

10 21 - 21 ІІІ 

29. ГРИЦАЙ  
Людмила Василівна 

вчитель біології, керівник гуртка “Юні друзі природи” 
комунального закладу “Межівський аграрний ліцей-інтернат” 
Межіської селищної ради 

10 10 - 20 А 

30. ЯНЧЕНКО  
Тетяна 
Володимирівна 

вчитель біології комунального закладу “Володимирівський 
ліцей”  Межівської селищної ради 

10 9 - 19 А 

31. САВЧУК  
Наталія 
Владиславівна 

вчитель біології комунального закладу Радіонівська філія 
опорного комунального навчального закладу “Лозуватська 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка” 
Лозуватської сільської ради 

10 9 - 19 А 

Номінація “Комплексні роботи” 

Колективні роботи 
32. КОЛЕКТИВ УЧНІВ 

1-9 класів 
заклад освіти “Вільненський ліцей” Губиниської селищної 
ради, керівник Глущицька Людмила Сергіївна 

15 15 - 30 І 

Індивідуальні роботи 
33. ЛЕВЧЕНЮК  

Ірина 
учениця 7 класу закладу освіти “Український ліцей” 
Апостолівської міської ради, керівник Садика Антоніна 
Анатоліївна 

12 13 - 25 ІІ 

 
Завідувач відділу біології та екології КЗО “ОЕНЦДУМ”        ГРИГОР’ЄВ Денис 


