
  

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 
 
        26.10.   2022                                       м. Дніпро    № 67/01-04 674 

 
Про підсумки І обласного (відбіркового) 
етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти у 2022 році (заочно) 
 

Керуючись наказом Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації від 06.10.2022 року № 368/0/212-22  “Про 
проведення І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти у 2022 році (заочно)”, з метою обміну досвідом роботи, 
популяризації практичних результатів досліджень здобувачів освіти в галузі 
сільського господарства 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 зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти у 2022 році, що додається. 

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    26.10.  2022     № 67/01-04т 
 

 
 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі про підсумки проведення І обласного (відбіркового)  етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої  

та позашкільної освіти у 2022 році (заочно) 

 

 
від 14.10.2022 року 

Присутні всі члени журі 
 

Черга денна: 

Підведення підсумків І обласного етапу(відбіркового)  етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі – Зліт). 
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 Зльоту. 

  На відбірковий етап було надано 13 робіт з мм. Кривого Рогу, Верхньодніпровська, Павлограду, Кам’янського, Перещепино та 

Богданівської, Межівської, Обухівської, Томаківської, Юр’ївської  сільських та селищних рад  

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 (до 10 балів). 
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Продовження витягу з протоколу 
 

№ з/п Назва закладу освіти/структурні підрозділи закладу освіти учасників конкурсу 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника, 

посада Середній бал Місце 

1 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 

Покровського району” Криворізбкої міської ради 

Бурко Світлана 

Миколаївна, 

керівник гуртка 

29 І 

2 Комунальний заклад освіти “Володимирівський ліцей” Межівської селищної 

ради 

Янченко Тетяна 

Володимирівна, 

вчитель біології 

27 ІІ 

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

Іванівна, керівник 

гуртка 

25 ІІ 

4 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді” Обухівської селищної ради  Дніпровсього району 

Тороп Тамара 

Василівна, керівник 

гуртка 

23 ІІІ 

5 Комунальний заклад “Миролюбівська гімназія Голубівського ліцею”  

Перещепинської міської ради Новомосковського району 

Лаудін Микола 

Борисович, директор 

 Бойко Ольга 

Юріївна, вчитель 

біології 

23 ІІІ 

6 Комунальний заклад “Чумаківський ліцей” Томаківської селищної ради Ігнатченко Наталія 

Василівна, вчитель 

біології 
23 ІІІ 

7 Комунальний заклад “Новомиколаївський ліцей №1” Верхньодніпровської 

міської ради  

Ясик Ніна 

Федорівна, вчитель 

біології 

22 ІІІ 

8 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” 

Павлоградської міської ради 

Кириченко Катерина 

Борисівна, керівник 

гуртка 
21 А 

9 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 

Тернівського району” Криворізької міської ради 

Здебська Катерина 

Григорівна, керівник 

гуртка 
21 А 
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Продовження витягу з протоколу 
 

10 Комунальний заклад Філія “Богданівська гімназія” Богданівського ліцею” 

Богданівської сільської ради Павлоградського району 

Топорова Тетяна 

Володимирівна, 

вчитель біології 

21 А 

11 Комунальний заклад “Перещепинська гімназія “Крок” Перещепинського ліцею” 

Перещепинської міської ради Новомосковського району 

Мельник Юлія 

Олександрівна, 

вчитель біології 
21 А 

12 Комунальний заклад “Межівський агараний ліцей-інтернат” Межівської селищної 

ради 

Грицай Людмила 

Василівна, вчитель 

біології та екології 
21 А 

13  Комунальний заклад “Чаплинський  ліцей” Юр’ївської селищної ради Кісіль Оксана 

Володимирівна, 

вчитель біології 

 

21 А 

 

 

Методист з сільськогосподарського напрямку           Алла ІВАНУС 

комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 
 


