
  

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 
 
    24.10.     2022                                          м. Дніпро    № 66/01-04 664 

 

Про підсумки І обласного (відбіркового) 
етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад”, 
присвяченого 300-річчю від дня народження  
Григорія Савича Сковороди 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 06.10.2022 року № 370/0/212-22 року “Про проведення І обласного 
(відбіркового) етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад”, з метою обміну 
досвідом роботи, популяризації практичних результатів досліджень здобувачів 
освіти в галузі садівництва та виноградарства було проведено зазначений вище 
захід.  

За підсумками проведення заходу 
 

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

підсумків І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського фестивалю 
“Україна-сад” (додаток1). 

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи Інну 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   24.10.  2022       № 66/01-04 т 
 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі про підсумки проведення І обласного (відбіркового)  етапу  

Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад” 

 

 
від 13.10.2022 року 

Присутні всі члени журі 
 

Черга денна: 

Підведення підсумків І обласного етапу (відбіркового)  етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад” (далі – Фестиваль). 
СЛУХАЛИ: 

Іванус А.В., методиста комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, яка 

ознайомила членів журі з основними  вимогами до наданих звітних матеріалів, з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до умов 

проведення Фестивалю. 

  На відбірковий етап Фестивалю було надано 14 робіт: з Кам’янської,  Марганецької, Павлоградської, Перещепинської міських рад,  

Вербківської, Межівської, Перещепинської, Обухівської, Юр’ївської сільських та селищних рад, комунального закладу освіти “Котовська 

спеціальна школа”, філія  комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  “Шафран”  

Дніпропетровської обласної ради, заклад професійно-технічної освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання наданих матеріалів за критеріями: 
� повнота та логіка розкриття роботи  (до 10 балів); 
� науковий підхід до проведення роботи (до 10 балів); 
� якість та оригінальність оформлення матеріалів (до 10 балів). 
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Продовження витягу з протоколу 
 

№ 

з/п 

Учасник 

(прізвище та ім’я або 

гурток, клуб, учні) 

Клас, група/освітній заклад 

(клас та повна назва закладу освіти) 

Керівник роботи 

(прізвище, ім’я, по 

батькові, посада) 

Кількість 

балів 

Місце 

1. НАЗАРЕНКО  

Софія 

учениця 8 класу комунального закладу “Веселівський ліцей” 

Межівської селищної ради 

Михайлюк Світлана 

Іванівна, вчитель біології 21 А 

2. КАЛЕТНІК  

Андрій Петрович 

учень 7 класу комунального закладу “Володимирівський ліцей” 

Межівської селищної ради 

 

Янченко Тетяна 

Володимирівна, 

вчитель біології 
27 ІІ 

3. Учні  комунальний заклад освіти “Котовська спеціальна школа” 

Дніпропетровської обласної ради 

Конюхова Наталія 

Миколаївна, директор 22 ІІІ 

4. БОНГАРЬ  

Анна  

 

вихованка комунального закладу “Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Марганецької 

міської ради, учениця 11 класу комунального закладу 

“Марганецький  ліцей №7” Марганецької міської ради 

Панченко Світлана 

Володимирівна,  

керівник гуртка 
25 ІІ 

5. Учні 6, 9 класу комунальний заклад освіти “Миролюбівська гімназія 

Голубівського  ліцею”  Перещепинської міської ради  

 

Лаудін Микола 

Борисович, директор 

Бойко Ольга Юріївна, 

вчитель біології 

26 ІІ 

6 Гурток  

“Юні садівники” 

комунальний навчальний заклад “Центр творчості дітей та 

юнацтва “Сузір’я” Вербківської сільської ради 

Тишкевич Володимир 

Терентійович, керівник 

гуртка 
28 І 

7. ЗАХАРКО  

Анастасія 

 

учениця 7 класу комунального закладу “Чаплинський ліцей” 

Юр’ївської селищної ради 

Кісіль Оксана 

Володимирівна,  вчитель 

біології 
20 А 

8. Гурток «Дитячий 

екологічний рух» 

Комунальний  заклад “Дитячий екологічний центр” Кам'янської 

міської ради, 
Гончар Алла Вікентіївна, 
керівник гуртка 

21 А 

9. ДУДНИК  

Станіслав 

учень 10 класу комунального закладу “Межівський аграрний 

ліцей-інтернат” Межівської селищної ради  

 

Грицай Людмила 

Василівна, 

вчитель біології та 

екології 

23 ІІІ 

10. Гурток «Дитячий 

екологічний рух» 

 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 

натуралістів” Павлоградської міської ради 

 

Кириченко Катерина 

Борисівна, керівник 

гуртка 
22 ІІІ 
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Продовження витягу з протоколу 
 

11. ЄРМОЛЕНКО  

Іван 

учень 6 класу комунального закладу “Перещепинська гімназія 

“Крок” Перещепинського ліцею Перещепинської міської ради 

 

Мельник Юлія 

Олександрівна, 

вчитель біології   
21 А 

12. Група 195 “Слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів. Електрогазо-

зварник”, рій 

“Козацька воля” 

Нікопольський професійний ліцей Кунах Леся Віталіївна, 

викладач біології  

20 А 

13. СЕМЕНЧЕНКО 

Дарина 

ПРОДАН Вікторія 

РИЖКО Анастасія 

учні комунального закладу “Рудківська гімназія – філія 

Китайгородського ліцею” Китайгородської сільської ради, 

вихованці філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” Дніпропетровської 

обласної ради 

Рижко Юлія Петрівна, 

керівник гуртка, 

Полога Вікторія 

Анатоліївна, методист 

філії 

21 А 

14. АНТОНЕНКО  

Денис 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 

“Центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді” 

Обухівської селищної ради, учень 10 класу комунального 

закладу “Обухівський ліцей”  Обухівської селищної ради 

 

Шевченко Сергій 

Михайлович, доцент 

ДДАЕУ; 

Синичич Людмила 

Іванівна, методист  

 

24 ІІІ 

 

 

 

Методист з сільськогосподарського напрямку           Алла ІВАНУС 

комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді 


