
  

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 
 
     01.12.     2022                                        м. Дніпро    №72/01-04 72/01-044 

 

Про підсумки проведення  
щорічного обласного  
конкурсу “Лелека” (заочно) 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації від 24.01.2022 року № 49/0/212-22 
“Про організацію та проведення щорічного конкурсу “Лелека”, з метою 
розширення знань учнівської молоді про стан білого лелеки в області, активізації 
громадської позиції молоді щодо збереження природи рідного краю в закладах 
освіти проведено зазначений вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню підсумків 
щорічного обласного конкурсу “Лелека”, що додається. 

2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) активних учасників щорічного обласного конкурсу “Лелека” 
відповідно до витягу з протоколу. 

3. 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     01.12.   2022   № 72/01-04 72т 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків щорічного обласного конкурсу “Лелека” 
 

від 21.11.2022 

Присутні всі члени журі 
 

Черга денна: 

Підведення підсумків щорічного обласного конкурсу “Лелека” (далі – Конкурс). 
 

СЛУХАЛИ: 

Григор’єва Д.В., завідувача відділу біології та екології комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), який ознайомив членів журі з основними завданнями Конкурсу, з вимогами до наданих звітних 

матеріалів, з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до Положення Конкурсу. 

У Конкурсі взяли участь учасники освітнього процесу закладів освіти з: Гречаноподівської та Покровської сільських рад; Межівської, 

Васильківської, Обухівської, Царичанської, Криничанської та Магдалинівської селищних рад; Дніпровської, Павлоградської, Марганецької та 

Кам’янської міських рад; та КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Всього до організаційного комітету було подано 17 звітних матеріалів. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінювання наданих матеріалів за критеріями: 
1.1. В номінації “Наукові дослідження”: 
якість виконаної роботи (тривалість та постійність проведення досліджень) по виявленню, фотографуванню та проведенню 

спостережень за гніздом – до 10 балів; 
якість картосхеми місцевості, де гніздяться лелеки (візуальне дослідження), наявність та доцільність пропозицій та рекомендацій, які 

унаочнюють результати дослідження – до 10 балів; 
повнота досліджень (тривалість і постійність) по виявленню та опису “лелечих їдалень”, аналізу харчового раціону птахів – до 10 балів. 
1.2. В номінації “Еколого-просвітницька діяльність”: 
кількість, різноманітність та якість (розкриття поставленої проблеми у місцевості, шляхи її вирішення) проведених еколого-

просвітницьких заходів або/та участь у них – до 15 балів; 
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оригінальність виконання малюнків, листівок, плакатів (власна творча неповторність, виконавська та авторська майстерність, реалізація 
художнього задуму на основі використання різних жанрів та видів мистецтва, текстової інформації, повнота розкриття теми конкурсу, творча 
фантазія), інших творчих робіт – до 15 балів. 

2. Провести оцінювання відеозахистів учасників за критеріями: 
повнота висвітлення проведеної роботи – до 5 балів; 
чіткість, логічність і грамотність викладення матеріалу – до 5 балів; 
культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 5 балів. 

 
Вікова 

категорія 
№ 

з/п 

Учасник Клас / освітній заклад Керівник роботи Оцінка 

роботи 

Оцінка 

відеоза

пису 

Всього Резуль-

тат 

Номінація “Наукові дослідження” 
 

Індивідуальні роботи 

І 1. ХУТОРЯНСЬКА 

Аріна 

учениця 8 класу закладу освіти “Райпільський ліцей” 

Межівської селищної ради 

Гвоздь  

Ірина Миколаївна, 

вчитель біології 

22 5 27 А 

І 2. ПАЛАШ  

Дар’я 

вихованка комунального позашкільного навчального 

закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді” Обухівської селищної ради 

Дніпровського району, учениця 3 класу 

комунального закладу  “Горянівська гімназія” 

Обухівської селищної ради Дніпровського району 

Хуторна  

Тетяна Сергіївна, 

керівник гуртка, 

вчитель біології 

24 10 34 ІІІ 

ІІ 3. ГАНІСТРАТ 

Андрій 

вихованець гуртка “Юні орнітологи” комунального 

закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 

обласної ради, учень 10 класу закладу освіти 

“Гречаноподівський ліцей” Гречаноподівської 

сільської ради 

Розумна  

Ірина Миколаївна 

вчитель географії, 

керівник гуртка 

26 10 36 ІІ 

ІІ 4. НІКОЛАЄНКО 

Наталія 

вихованка гуртка “Екосвіт”, учениця 11 класу 

закладу освіти “Павлівський ліцей” Васильківської 

селищної ради Синельниківського району 

Лакуста  

Любов Миколаївна 

вчитель біології, 

хімії 

28 14 42 І 

ІІ 5. КОНДРАШОВА 

Віра 

учениця 9 класу закладу освіти “Новософіївська 

гімназія” Покровської сільської ради Нікопольського 

району 

Неплях Інна 

Іванівна, вчитель 

біології 

26 8 32 ІІІ 
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Колективні роботи 

І 1 Здобувачі освіти 

5 класу 

комунальний заклад освіти “Середя загальноосвітня 

школа № 62” Дніпровської міської ради 

Поліщук  

Наталія Ігорівна, 

вчитель біології 

25 8 33 ІІІ 

І 2. Учнівське 

об’єднання 

“Орнітолог”, учні 

7-9 класу 

комунальний заклад “Царичанська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної ради 

Ткаченко  

Алла Іванівна, 

вчитель біології 

28 13 41 І 

ІІ 3. Вихованці гуртка 

“Біологічний 

оптимум” 

заклад освіти “Межівський ліцей № 2” Межівської 

селищної ради 

Зіненко  

Анастасія 

Олексіївна, 

вчитель біології та 

хімії 

15 - 15 А 

ІІ 4. ТОРІШНЯ 

Валерія та 

БАСКАКОВА 

Альона 

вихованці гуртка “Любителі декоративних та 

свійських тварин” комунального позашкільного 

навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. 

Павлограда, учні 9 класу закладу освіти “Ліцей № 1” 

Павлоградської міської ради 

Гуменюк  

Любов 

Михайлівна, 

керівник гуртка 

23 11 34 ІІІ 

Номінація “Еколого-просвітницька діяльність” 
 

Індивідуальні роботи 

І 1. РАКОВЕЦЬ 

Максим 

вихованець гуртка “АРТ-ДЖЕРЕЛО” комунального 

закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 

обласної ради, учень 4 класу комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 140” 

Дніпровської міської ради 

Раковець  

Ольга Сергіївна, 

керівник гуртка 

20 11 31 ІІІ 

Колективні роботи 

І 1. Вихованці гуртка 

“Основи 

екологічних 

знань”, учні 8 

класу 

комунальний заклад “Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської 

області” та заклад освіти “Марганецька гімназія” 

Марганецької міської ради 

Басанська 

Владлена 

Дмитрівна, 

керівник гуртка 

27 14 41 І 

І 2. Гурток “Основи 

екологічних 

комунальний навчальний заклад “Криничанський 

центр учнівської молоді” та заклад освіти 

Лободюк 

Валентина 

20 10 30 А 



4 

 
Продовження витягу з протоколу 

знань”, учні “Криничанський ліцей № 1” Криничанської 

селищної ради 

Миколаївна, 

керівник гуртка 

І 3. Вихованці гуртка 

“Дитячий 

екологічний рух” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 

Кам’янської міської ради 

Гончар  

Алла Вікентіївна, 

керівник гуртка 

20 10 30 А 

І 4. Вихованці гуртка 

“Природолюб” 

селищний комунальний заклад позашкільної освіти 

“Межівський будинок дитячої та юнацької 

творчості” Межівської селищної ради 

Зіненко  

Анастасія 

Олексіївна, біології 

та хімії 

26 10 36 ІІ 

І 5. Здобувачі освіти заклад освіти “Веселівський ліцей” Межівської 

селищної ради 

Сідаш  

Наталія Василівна, 

директор 

18 - 18 А 

І 6. Вихованці гуртка 

“Дитячий 

екологічний рух” 

заклад освіти “Центр позашкільного розвитку дітей 

та юнацтва” Магдалинівської селищної ради 

Усенко  

Олена Василівна, 

керівник гуртка 

22 8 30 А 

ІІ 7. ПІРАНСЬКА 

Анна,  

ШУМАКОВА 

Аліна 

учениці 8 класу закладу освіти “Миролюбівська 

гімназія” Гречаноподівської сільської ради 

Криворізького району  

Стасюк  

Ірина 

Олександрівна, 

вчитель біології 

23 10 33 ІІІ 

 

 

 

Завідувач відділу біології та екології            Денис ГРИГОР’ЄВ 

комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 


