
  

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 
 
_         09.08.   2022                                  м. Дніпро    № 0    21/01-04      4 

 

Про підсумки проведення обласного 
природоохоронного конкурсу  
“Природна скарбниця  
Придніпров’я” (заочно) 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 06.05.2021 року № 185/0/212-21 “Про проведення обласного 
природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я” (заочно)”,  
з метою проведення екологічної пропаганди щодо охорони ранньоквітучих 
рослин, збереження і відновлення видового різноманіття флори, виявлення, 
вивчення та збереження старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і 
естетичну цінність, важливих природних об’єктів – балок, які можуть слугувати 
основою розбудови екологічної мережі в закладах освіти проводився зазначений 
вище захід. 

За підсумками оцінювання робіт учасників конкурсу та згідно з 
протоколами журі 
 

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

підсумків обласного природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця 
Придніпров’я” (заочно)” (додається). 

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з виховної роботи Г.В. Крикун, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 
Директор          Юрій ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від     09.08.   2022 №      21/01-04     т 

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі обласного природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я” 
 

Дата засідання від 28.07.2022 
Присутні всі члени журі. 
 

Черга денна: 

Підведення підсумків обласного природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я” (заочного)” (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 умов проведення Конкурсу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінку звітних матеріалів: 
1.1. По номінації “Балки Придніпров’я” відповідно до наступних критеріїв: 
комплексні дослідження рослинного та тваринного світу, рельєфу, гідрологічних умов балок – до 10 балів; 
просвітницька робота (очно або дистанційно) з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення та 

необхідності охорони балок – до 7 балів; 
пошуково-дослідницька робота щодо виявлення історичних відомостей про балки – до 7 балів; 
залучення учнівської молоді до участі у конкурсах малюнків, плакатів, творчих робіт (віршів, оповідань, творів, легенд, казок тощо),  

у яких відображено унікальні куточки природи балок степового Придніпров’я – до 6 балів; 
естетика оформлення робіт – до 5 балів. 
 

№ Учасник Клас / освітній заклад Керівник роботи Середній 
бал 

М
іс

це
 

 

Індивідуальні роботи: 
 

1. ТЕКУТЬЄВА 
Валерія 

учениця 9 класу закладу освіти “Лошкарівський ліцей” Першотравневської 
сільської ради 

Штифуняк Любов Петрівна, 
вчитель хімії і біології 

24 ІІ 
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Продовження додатка 
 

2. ЮДЕНКОВА 
Марія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 42 “Школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської ради 

Лагутенко Оксана Іванівна, 
вчитель математики та 
інформатики 

12 - 

3. ЄРЕМЕНКО 
Аліна 

вихованка гуртка “Мій рідний край, для мене ти єдиний” комунального 
закладу культури “Широківський будинок культури” Широківської 
селищної ради, учениця 10 класу закладу освіти “Широківський ліцей № 1” 
Широківської селищної ради 

Горенко Катерина 
Сергіївна, методист з 
охорони культурної 
спадщини та туризму 

28 І 

4. АЛЄЙНІКОВ 
Євгеній 

учень 7 класу закладу освіти “Новоолександрівський ліцей” Раївської 
сільської ради Синельниківського району 

Яковчук Наталя 
Миколаївна, вчитель 
біології та географії 

11 - 

5. ЛЕБІДЬ 
Михайло 

учень 8 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 40” Дніпровської міської ради 

Широкан Валентина 
Василівна, заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

21 ІІІ 

 

Колективні роботи: 
 

1. Вихованці гуртка 
“Дослідники 
природи”, 
здобувачі освіти 
7-8 класів 

Заклад освіти “Любимівський ліцей” Любимівської сільської ради 
Дніпровського району 

Керівники гуртка: 
Масалова Людмила Олексіївна, 
вчитель географії; 
Масалова Вікторія 
Олександрівна, вчитель хімії та 
біології 

26 - 

2. Вихованці гуртка 
“ЕкоKsDs”, 
здобувачі освіти 
7-8 класів 

Заклад освіти “Лошкарівський ліцей” Першотравневської сільської ради Неплях Віталіна 
Валеріївна, керівник гуртка 
“ЕкоKsDs”, вчитель 
географії 

29 ІІІ 

3. Здобувачі освіти 
4 класу 

Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа № 40” 
Дніпровської міської ради 

Вінник Олена Рудольфівна, 
класний керівник 

18 - 

4.  
 
 
КОПАНИЦЯ 
Ярослав та 
ЯЧМЕНЬОВА 
Катерина; 

вихованці гуртка “Юні географи-дослідники” комунального закладу 
“Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області”: 
учні 10 класу закладу освіти “Марганецька гімназія” 
 
 
 

Пастушкова Анна 
Валеріївна, керівник гуртка 

31 ІІ 
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Продовження додатка 
 

ДЕВАНОВА 
Гуласал 

та 9 закладу освіти “Навчально-виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 10” Марганецької міської ради 

5. Вихованці 
гуртка 
“Дивосвіт” 

Заклад освіти “Володимирівський ліцей” Межівської селищної ради Янченко Тетяна 
Володимирівна, вчитель 
біології 

24 - 

6. Вихованці 
гуртка “Юні 
охоронці 
природи” 

Комунальний позашкільний заклад “Центр дитячої та юнацької творчості 
“Сонях” Криворізької міської ради 

Даценко Тетяна Юріївна, 
керівник гуртка 

30 ІІ 

7. КОНИК Ілля,  
СЕРЕДА Сергій 
 
ГІЖА Олег 

вихованці гуртка “Природа рідного краю” комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учні 3 класу комунального 
закладу “Ліцей № 26” Кам'янської міської ради; 
вихованець гуртка “Основи біології” комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, студент 1 курсу 
Кам’янського державного енергетичного технікуму 

Керівники гуртків: 
Земскова Людмила 
Олександрівна та 
Сорока Тетяна Григорівна 

33 І 

8. Вихованці 
гуртка “Людина 
і довкілля” 

Комунальний заклад “Гейківська гімназія” Лозуватської сільської ради Кононевич Наталя 
Валеріївна, керівник гуртка 19 - 

9. Вихованці 
гуртка 
“Екологічне 
краєзнавство” 

Комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр” м. Нікополя 

Кокнаєв Сергій 
Олексійович, керівник 
гуртка 

24 - 

10. Вихованці 
гуртка 
“Біологічний 
оптимум” 

Заклад освіти “Межівський ліцей № 2” Межівської селищної ради Зіненко Анастасія 
Олексіївна, вчитель 
біології та хімії 

29 ІІІ 

 

1.2. По номінації “Дерево життя” відповідно до наступних критеріїв: 
дослідницька діяльність – до 10 балів; 
просвітницька робота (очно та дистанційно) з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення 

старовікових та цікавих дерев, які мають історичну та естетичну привабливість – до 10 балів; 
конкретні практичні заходи по охороні дерев – до 10 балів. 
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Продовження додатка 
 

№ Учасник Клас / освітній заклад Керівник роботи Середній 
бал 

М
іс

це
 

 

Індивідуальні роботи: 
 

1. ЗАХАРЕНКО 
Валерія 

учениця 7 класу закладу освіти “Курилівський ліцей” Петриківської 
селищної ради 

Кузьменко Оксана 
Вікторівна педагог - 
організатор 

24 ІІІ 

2. ТКАЧЕНКО 
Алеся 

вихованка гуртка “Фітодизайн” комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області”, учениця 6 класу закладу освіти 
“Марганецька гімназія” Марганецької міської ради 

Коробка Юлія Сергіївна, 
керівник гуртка 

27 І 

3. ПЛЕВАКО 
Дар’я 

вихованка гуртка “Екологія рідного краю” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості “Гармонія” 
Криворізької міської ради, учениця 9 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 108” Криворізької міської ради 

Квітко Максим 
Олександрович, керівник 
гуртка 

20 - 

4. ЧУБИРЬ  
Ірина 

учениця 7 класу закладу освіти “Гнатівська гімназія” Губиниської селищної 
ради Новомосковського району 

Кулик Тетяна Вікторівна, 
вчитель біології 

23 ІІІ 

5. ПАВЛЕНКО 
Віталій 

вихованець гуртка “Юні екологи” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради, учень 4 класу комунального закладу “Навчально 
виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - 
загальноосвітня школа І ступеня” № 291” Криворізької міської ради 

Пархоменко Наталія 
Новомирівна, керівник 
гуртка “Юні екологи” 23 ІІІ 

6. ГІЖА  
Олег 

вихованець гуртка “Основи біології” комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, студент 1 курсу 
Кам’янського державного енергетичного технікуму 

Сорока Тетяна Григорівна, 
керівник гуртка 26 ІІ 

 

Колективні роботи: 
 

1. Вихованці гуртка 
“ЕкоKsDs”, 
здобувачі освіти 
7-8 класів 

Заклад освіти “Лошкарівський ліцей” Першотравневської сільської ради Неплях Віталіна 
Валеріївна, керівник 
гуртка, вчитель географії 

28 І 

2. Здобувачі освіти Комунальний заклад позашкільної освіти “Центр дитячої та юнацької 
творчості” Лозуватської сільської ради, Лозуватська філія № 2 опорного 

Шестакова Ольга 
Анатоліївна, керівник 

17 - 
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Продовження додатка 
 

комунального навчального закладу “Лозуватська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів імені. Т.Г. Шевченка” Лозуватської сільської ради 
Криворізького району 

гуртка 

3. Здобувачі освіти Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 42 “школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської 
міської ради 

Жерелова Наталія Юріївна, 
педагог-організатор, 
вчитель технологій 

17 - 

4. Вихованці 
гуртка “Юні 
друзі природи” 

Комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр” м. Нікополя 

Шубкіна Ірина 
Олександрівна, керівник 
гуртка 

23 ІІІ 

5. Вихованці 
гуртка “Юні 
лісівники” 

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Обухівської селищної ради 
Дніпровського району 

Аулова Олена Андріївна, 
завідуюча організаційно-
масовим відділом; 
Книш Марина Володимирівна, 
керівник гуртка 

15 - 

 

1.3. По номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини” відповідно до наступних критеріїв: 
виховні заходи (очно або дистанційно), публікації в пресі, на місцевому телебаченні, розповсюдження електронних листівок із 

закликами про збереження первоцвітів, створення відеофільмів та плакатів, конкурси творчих робіт – до 10 балів; 
створення мікрозаказників, вирощування первоцвітів у культурі, реінтродукція ранньовесняних рослин в природне середовище тощо – 

до 10 балів; 
моніторингові дослідження, вивчення ареалів, картографування, дослідження популяцій рослин тощо – до 10 балів. 

 

№ Учасник Клас / освітній заклад Керівник роботи Середній 
бал 

М
іс

це
 

 

Індивідуальні роботи: 
 

1. ДОВГАШ 
Анжела 

учениця 10 класу закладу освіти “Новоолександрівський ліцей” Раївської 
сільської ради Синельниківського району 

Яковчук Наталя 
Миколаївна, вчитель 
географії та біології 

9 - 

2. ТЕКУТЬЄВА 
Ілона 

учениця 6 класу закладу освіти “Лошкарівський ліцей” Першотравневської 
сільської ради 

Штифуняк Любов 
Петрівна, вчитель хімії і 
біології 

13 ІІІ 

3. ПЕТРОЧКО 
Євгенія 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 31” Дніпровської міської ради 

Черетун Світлана 
Євгенівна, вчитель біології 

8 - 
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Продовження додатка 
 

4. ЛОБАШ  
Прохор 

вихованець гуртка “Юні зоологи” комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учень 11 класу комунального 
закладу “Ліцей № 44” Кам’янської міської ради 

Гречіна Валентина 
Іванівна, керівник гуртка 18 ІІ 

5. ГНАСЮК 
Каріна 

учениця 7 класу закладу освіти “Гімназія № 2 міста Новомосковська” 
Новомосковської міської ради 

Федоряцька Олена 
Василівна, вчитель біології 
та основ здоров’я 

13 ІІІ 

6. ДУДНИК  
Анна 

учениця 8 класу закладу освіти “Гімназія № 2 міста Новомосковська” 
Новомосковської міської ради 

Федоряцька Олена 
Василівна, вчитель біології 
та основ здоров’я 

14 ІІІ 

7. КАРАКАЙ 
Владислава 

учениця 8 класу закладу освіти “Гімназія № 2 міста Новомосковська” 
Новомосковської міської ради 

Федоряцька Олена 
Василівна, вчитель біології 
та основ здоров’я 

13 ІІІ 

8. КОВАЛЕНКО 
Ярослав 

вихованець гуртка “Юні квітникарі” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради, учень 4 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 126” Криворізької міської ради 

Цимбал таміла 
Володимирівна, керівник 
гуртка "Юні квітникарі", 
Куц Олена Анатоліївна 
класний керівник 

8 - 

9. ПОГОРІЛА 
Поліна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 42 “школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської ради 

Гожа Людмила 
Валентинівна, директор 8 - 

 

Колективні роботи: 
 

1. Здобувачі освіти 
6 та 7 класів 

Комунальний заклад “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 21” 
Нікопольської міської ради 

Головко Марина 
Миколаївна, вчитель 
біології 

10 - 

2. “Юні друзі 
природи 
молодшого 
шкільного віку” 

Заклад освіти “Криворізька гімназія 40” Криворізької міської ради Коряк Лілія Валеріївна, 
керівник гуртка 

10 - 

3. Здобувачі освіти Комунальний заклад “Христофорівська гімназія” Лозуватської сільської 
ради 

Воронцова Дар’я 
Олександрівна, педагог-
організатор 

18 ІІ 

4. Вихованці та 
учні 6 класу 

Заклад освіти “Центр дитячої та юнацької творчості” Лозуватської 
сільської ради, Лозуватська філія № 2 опорного комунального навчального 

Шестакова Ольга 
Анатоліївна, вчитель 

12 - 
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закладу “Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені. Т.Г. 
Шевченка” Лозуватської сільської ради Криворізького району 

біології, керівник гуртка 

5. Екологічна 
агітбригада 
“Промінчики” 

Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 137 “ліцей - 
загальноосвітний навчальний заклад” Дніпровської міської ради 

Шакович Тетяна 
Миколаївна, педагог-
організатор 

14 ІІІ 

6. Здобувачі освіти 
7-8 класів 

Заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 73” 
Криворізької міської ради 

Барсукова Антоніна 
Леонідівна, вчитель 
біології 

14 ІІІ 

7. Вихованці 
гуртка 
“ЕкоKiDs”, 
здобувачі освіти 
7-8 класів 

Заклад освіти “Лошкарівський ліцей” Першотравневської сільської ради 
Нікопольського району 

Неплях Віталіна Валеріївна 
вчитель географії, керівник 
гуртка “ЕкоKiDs” 22 І 

8. Здобувачі освіти Вихованці гуртка “Флористика” комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області”: учні 7 та 8 класів закладів освіти 
“Марганецька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів”, “Марганецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12” та “Марганецька гімназія” 
Марганецької міської ради 

Басанська Владлена 
Дмитрівна, керівник гуртка 

20 ІІ 

9. Вихованці  Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради 

Керівники гуртка: 
Ващенко Людмила Олексіївна; 
Цимбал Таміла Володимиріна; 
Бурко Світлана Миколаївна 

20 ІІ 

10. Вихованці 
гуртка “Природа 
рідного краю”, 
здобувачі освіти 
5 та 6 класів 

Комунальна установа “Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної 
ради, Володимирівська гімназія - філія закладу освіти “Томаківський ліцей 
№ 1” Томаківської селищної ради 

Мажара Світлана Павлівна 
керівник гуртка, вчитель 
біології 20 ІІ 

11. Вихованці Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької міської ради 

Пархоменко Наталія 
Новомирівна, методист 

15 ІІІ 

12. Вихованці 
гуртка “Основи 
біології” 

Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради 

Сорока Тетяна Григорівна, 
керівник гуртка 13 - 
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13. ГОЙДА Карина 
та ГУЖВА 
Маргарита 

учениці 11 класу закладу освіти “Чаплинський ліцей” Петриківської 
селищної ради 

Губа Тетяна Михайлівна, 
вчитель біології 13 - 

14. Здобувачі освіти Заклад освіти “Гімназія № 2 міста Новомосковська” Новомосковської 
міської ради 

Федоряцька Олена 
Василівна, вчитель біології 
та основ здоров’я 

15 ІІІ 

15 Вихованці 
гуртків “Юні 
лісівники” та 
“Юні 
квітникарі” 

Комунальний позашкільний “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради Дніпровського району 

Аулова Олена Андріївна, 
завідуюча організаційно-
масовим відділом 
Книш Марина Володимирівна, 
керівник гуртка  
Сесь Людмила Михайлівна, 
керівник гуртка  

13 - 

16. Вихованці 
гуртка 
“Лікарські 
рослини” 

Заклад освіти “Центр позашкільного розвитку дітей та юнацтва” 
Магдалинівської селищної ради 

Усенко Олена Василівна, 
керівник гуртка 

16 ІІІ 

17. Здобувачі освіти Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 42 “школа I-
III ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської 
міської ради 

Гожа Людмила 
Валентинівна, директор 16 ІІІ 

18. Вихованці 
гуртка “Юні 
квітникарі” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

Лапіна Ольга Петрівна, 
керівник гуртка 9 - 

19. Вихованці 
гуртка “Юні 
квітникарі” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

Бєлоха Світлана Сергіївна, 
керівник гуртка 10 - 

20. Вихованці 
гуртка “Юні 
квітникарі”, 
здобувачі освіти 

Заклад освіти “Межівський аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної 
ради 

Маслак Вікторія Сергіївна, 
керівник гуртка, вчитель 
біології та екології 

12 - 

 
Завідувач відділу біології та екології            Денис  ГРИГОР’ЄВ 
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 


