
  

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 
 
      21.02.    2023                                    м. Дніпро 

 
   № 04/01-04 

Про підсумки проведення обласного 
(заочного) етапу Всеукраїнського  
конкурсу “Парки - легені міст і сіл” 
 

Керуючись Положенням “Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
"Парки - легені міст і сіл ,з метою привернення уваги дітей та учнівської молоді 
до збереження зелених насаджень, проведення практичних заходів з 
благоустрою парків, садів, скверів і створення нових об’єктів зеленого 
будівництва в закладах освіти області з грудня 2021року по лютий 2023 року 
проводився обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Парки - легені міст і сіл”.  

За підсумками проведення конкурсу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі про підсумки обласного 

(заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Парки - легені міст і сіл”( далі - 
Конкурс), що додається. 

2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - 
КЗО “ОЕНЦДУМ”) переможців Конкурсу відповідно до затвердженого витягу з 
протоколу. 

3. Керівникам органів управління освітою районних військових 
адміністрацій; сільських, селищних та міських рад (за згодою), директорам 
комунальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради ознайомитися з 
інформаційною довідкою про підсумки проведення Конкуру, що додається. 

4. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи Майбороду І.О. 

 
Директор                                                                              Юрій  ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 

Наказ комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 

від    21.02.   2023    № 04/01-04          

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу  “Парки – легені міст і сіл” 

 
Присутні всі члени журі. 

від 15.02.2023 року 

СЛУХАЛИ:   
 

 Кондратьєву Т.В., методиста з наукової роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді”, яка доповіла про участь закладів освіти в обласному (заочному) етапі Всеукраїнського конкурсу 

“Парки-легені міст і сіл” (далі – Конкурс).  

Вона зазначила, що Конкурс проводився в закладах освіти області з метою привернення уваги дітей та учнівської молоді до 

необхідності збереження існуючих зелених насаджень, проведення практичних заходів з благоустрою парків, садів, скверів і 

створення нових об’єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва.  

У 2021-2023 роках участь в Конкурсі взяли 14 закладів загальної середньої та позашкільної освіти з 11 громад області.  
 

УХВАЛИЛИ: 
 

Провести оцінювання робіт та визначити переможців за найбільшою кількістю балів відповідно до наступних критеріїв: 

оздоровлення довкілля, збереження навколишнього середовища – 4 бали; 

створення зелених насаджень – 5 балів; 

вивчення історії зеленого будівництва і садово-паркового мистецтва – 3 бали; 

інвентаризація зелених насаджень – 4 бали; 

розробка рекомендації щодо озеленення територій – 5 балів; 

пропаганда оздоровлення довкілля, залучення громадськості – 4 бали. 
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 № 

з/п 

Учасник Керівник К-сть 

балів 

Результат 

1. Корнелюк Анастасія, вихованка гуртка “Основи 

біології” комунального закладу “Дитячий 

екологічний центр” Кам’янської міської ради 

 Сорока Тетяна Григорівна, керівник гуртка 

комунального закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської ради 

25 І        

2. Окладний Тарас, учень 8 класу Ліцею № 19 

Павлоградської  міської ради 

Окладна Ольга Віталіївна, вчитель біології Ліцею 

№ 19 Павлоградської  міської ради 
23 І 

3. Члени гуртка “Юні лісівники” комунального 

закладу “Міський еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” Марганецької міської 

ради  

Гнєзділова Олена Миколаївна, керівник гуртка 

комунального закладу “Міський еколого- 

натуралістичного центр дітей та учнівської молоді” 

Марганецької міської ради 

18 ІІІ 

4. Назаров Богдан, юннат гуртка “Екологи-краєзнавці” 

комунального закладу “Нікопольський міський 

еколого-натуралістичний центр” Нікопольської 

міської ради 

Кокнаєв Сергій Олексійович, керівник гуртка  

комунального закладу “Нікопольський міський 

еколого-натуралістичний центр” Нікопольської 

міської ради  

21 ІІ 

5. Гурток “Юні лісівники” комунального 

позашкільного навчального закладу “Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді” Обухівської  селищної ради  

Книш Марія Володимирівна, керівник гуртка 

комунального позашкільного навчального закладу 

“Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді” Обухівської  селищної ради  

17 А 

6. Коваль Софія, Павленко Віталій, учні  Криворізької 

гімназії № 27, вихованці гуртка “Юні екологи” 

комунального позашкільного навчального закладу 

“Станція юних натуралістів Тернівського району” 

Криворізької міської ради 

Пархоменко Наталія Новомирівна, керівник гуртка 

комунального позашкільного навчального закладу 

“Станція юних натуралістів Тернівського району” 

Криворізької міської ради 

22 ІІ 

7. Романюк Дарія, Демченко Анастасія, здобувачі 

освіти Могилівського ліцею ім. І.М. Шишканя 

Могилівської сільської ради, вихованці філії 

комунального закладу освіти  “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради “Шафран” 

 

 

Ніколаєнкова Ольга Віталіївна, керівник гуртка 

філії “ Шафран” комунального закладу освіти “ 

“Обласний еколого–натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 

ради  

25 І 
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8. Зюзін Денис, учень 6 класу, вихованець гуртка 

“Юні квітникарі” закладу освіти “Чумаківський 

ліцей” Томаківської селищної ради  

Ігнатченко  Наталія Василівна, керівник  гуртка 

комунальної установи “Центр позашкільної освіти” 

Томаківської селищної ради 

19 ІІІ 

9. Мартинець Влада, Продан Вікторія, Рижко 

Анастасія, учні Рудківської філії комунального 

закладу “Китайгородський ліцей”  Китайгородської 

сільської ради  

 

Рижко Юлія Петрівна,вчитель   Рудківської філії 

комунального закладу “Китайгородський ліцей”  

Китайгородської сільської ради, 

Василенко Валентина Василівна, консультант, 

керівник гуртка філії комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 

ради “Шафран” 

19 ІІІ 

10. Члени гуртка “Екологічний меридіан” 

Синельниківського ліцею №6 Синельниківської 

міської ради 

 

Міщенко Лариса. Петрівна, педагог-організатор, 

Чабан Надія Василівна, вчитель Синельниківського 

ліцею № 6  Синельниківської міської ради 

15 А 

11 Гурток “Дитячий екологічний рух” комунального 

позашкільного навчального закладу “Станція юних 

натуралістів” м. Павлограду 

Кириченко Катерина Борисівна, директор 

комунального позашкільного навчального закладу 

“Станція юних натуралістів” м. Павлограду  

16 А 

12. Фотозвіт учнів Гуляйпільського ліцею 

Затишнянської сільської ради 

- 

 
5 - 

13 Гурток “Юні лісівники” комунального закладу 

позашкільної освіти “Центр творчості дітей та 

юнацтва “Сузір’я” Вербківської сільської ради  

Тишкевич Володимир Терентійович, керівник 

гуртка комунального закладу позашкільної освіти 

“Центр творчості дітей та юнацтва “Сузір’я” 

Вербківської сільської ради 

16 А 

14 Третьяков Тихон, вихованець гуртка "Юні 

натуралісти-дослідники" комунального закладу   

"Нікопольський міський еколого-натуралістичний 

центр",  учень 8 класу ліцею №5 Нікопольської 

міської ради 

Третьяков Юрій Юрійович, директор комунального 

закладу "Нікопольський міський еколого-

натуралістичний центр” Нікопольської міської ради 

 

15 А 

 

Методист комунального закладу освіти                                                                               Тетяна  КОНДРАТЬЄВА 

“Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді ” 



Додаток до наказу 

комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 

від    21.02.  2023   № 04/01-04           

 

Інформаційна довідка 

про підсумки проведення обласного (заочного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу  “Парки – легені міст і сіл” 

 

З метою збереження зелених насаджень у парках, скверах, лісопарках, 

проведення практичних заходів з їх благоустрою, створення нових об’єктів 

зеленого будівництва, вивчення історії паркового будівництва, формування  

екологічної культури учнів всіх вікових рівнів з грудня 2021 року по лютий 

2023 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ” ) проводився 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Парки – легені міст і сіл” (далі – 

Конкурс). 

До організаційного комітету Конкурсу було подано 14 робіт здобувачів 

освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти з міських рад: 

Кам’янської, Криворізької, Марганецької, Павлоградської, Нікопольської, 

Синельниківськоі та сільських, селищних об’єднаних територіальних громад: 

Вербківської, Затишнянської, Китайгородської, Могилівської (філія КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран”), Обухівської, Томаківської. 

Представлені на Конкурс матеріали свідчать про активну діяльність учнів 

на місцях по оздоровленню довкілля, збереженню існуючих зелених насаджень, 

благоустрою парків, скверів, садів. 

Екологічне значення міських парків в житті городян важко переоцінити, 

вони виконують багатогранну функцію. Більшість робіт, поданих на Конкурс, 

присвячені вивченню видового складу дерев міських парків, дослідженню 

стану  дендрофлори та проведення заходів на покращення стану деревинної 

рослинності парку. 

Корнелюк Анастасія, вихованка гуртка “Основи біології” комунального 

закладу “Дитячий екологічний центр“ Кам’янської міської ради, в проєкті 

“Зелені легені нашого міста”, присвяченому Центральному міському парку, 

створила цілісну систему дій і заходів, спрямованих на моніторинг стану дерев 

парку, виявлення його основних екологічних проблем, поглиблення 

екологічного виховання молоді. Проведено оцінку стану різних дерев на 

території парку площею 8 га з використанням характеристик, прийнятих в 

“Шкалі оцінки життєвого стану дерева по пошкодженню крони і стовбура”. За 

підсумком проведеного дослідження зроблено висновок, що при сучасній 

активності використання парку збільшуватиметься деградація екосистеми. Вона 

виражатиметься в зубожінні видового складу рослин і в ущільненні ґрунту, що 

призведе до втрати функціональних властивостей парку. 
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Назаров Богдан, вихованець гуртка “Екологи-краєзнавці” комунального 

закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” у своїй 

роботі “Історія та стан лісопаркового господарства м. Нікополь” зробив огляд 

дерев та чагарників, що широко використовуються у озелененні міста Нікополь. 

Вихованці гуртка “Екологи-краєзнавці” закладу створили невеликий 

розплідник дерев та чагарників, які відповідають кліматичним умовам краю. 

Вивчивши стан дерев та чагарників міста Нікополь, в умовах жаркого клімату 

та дефіциту води, вони висадили саме такі рослини як: ялина колюча, самшит 

вічнозелений, ялиця європейська та бальзамічна, ялівці віргінський та 

прибережний, туя східна, сосна чорна, рябина  скандинавська, клени татарський 

та платанолистий, платан східний, катальпа бігонієлиста, софора японська, 

гледичія. Ці рослини прикрашають їх рідне місто. 

Старовинний парк “Веселі Терни” давно вже є об’єктом постійної уваги 

та турботи вихованці гуртка “Юні екологи” комунального позашкільного 

навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району”  

Криворізької міської ради. В науково-дослідницькій роботі “Екосистеми парку 

“Веселі Терни” вихованці гуртка Коваль Софія та Павленко Віталій зробили 

аналіз сучасного стану дендрофлори парку, провели дослідження вікових дерев, 

орнітофауни та стану водойми парку. За підсумком проведеної роботи юннати 

гуртка склали клопотання про заповідання парку – надання йому статусу 

пам’ятки природи. Обласний департамент екології та природокористування 

підтримував їх ініціативу. Але справа була передана на доопрацювання у 

виконком Криворізької районної ради і поки не вирішилась. Після Перемоги  

юннати сподіваються на отримання позитивного результату по даній справі.  

Значна кількість робіт учасників Конкурсу базується на місцевому 

матеріалі і спрямована на вивчення історії зеленого будівництва і садово-

паркового мистецтва. Так, вихованці гуртка“ Дитячий екологічний рух”  

комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 

м. Павлограда  вивчали вікові дуби - ботанічні і історичні пам`ятники природи 

у парку імені 1 Травня,  вік яких становить 170-420 років.  Вихованцями СЮН 

було проведено заміри дубів з метою визначення приблизного віку . Під час 

реконструкції парку імені 1 Травня ставилося питання про важливість 

збереження багатовікових реліктів – дубів. 

Окладний Тарас, учень 8 класу Ліцею № 19 Павлоградської  міської ради, 

досліджував стан насаджень у парку на вул. Комарова,  який налічує 1166 

дерев. Було проведено оцінку життєвого стану дерев за шкалою Н.П. 

Красинського у модифікації Ю.З. Кулагіна. За результатами отриманих таблиць 

і розрахунків було зроблено висновок, що деревостан парку є здоровим і 

відноситься до першого класу біологічної стійкості. Виходячи з отриманих 

даних, призначені наступні санітарно - оздоровчі та організаційно-технічні 

заходи: санітарна обрізка, вирубка сухостою. 

Під час проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Парки – 

легені міст і сіл”   вихованці гуртка “Екологічний меридіан” Синельниківського 

ліцею № 6 Синельниківської міської ради  провели низку заходів, а саме: 
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- проаналізували екологічні фактори, які впливають на оздоровлення 

довкілля;  

- дослідили  існуючі зелені насадження, благоустрій паркової зони, саду 

та клумб на території ліцею; 

- оволоділи навичками спостереження за рослинами та вивчали методику 

вирощування і правила посадки саджанців плодових дерев;  

- вирощували в шкільному розсаднику найбільш популярні плодові  

дерева : яблуня, слива, груша, вишня, черешня, абрикос та висаджували в саду і 

на прилеглій території ліцею. 

Зюзін Денис, вихованець гуртка“ Юні квітникарі” Чумаківського ліцею 

Томаківської селищної ради у проєкті“ Відродження екосистеми парку” показав 

озеленення та благоустрій пришкільної ділянки, розбивку клумб, оновлення 

насаджень кущів, дерев, створення естетично привабливого вигляду 

пришкільної ділянки. Велика увага була приділена підвищенню екологічної 

культури учнів, знайомству юних квітникарів з основами квітництва, 

ландшафтного дизайну, оволодіння агротехнічними прийомами вирощування 

рослин.  

Вихованці комунального закладу позашкільної освіти “Центр творчості 

дітей та юнацтва “Сузір’я” Вербківської сільської ради, учні-переселенці з 

Луганщини і Донеччини під керівництвом Тишкевича Володимира 

Терентійовича, керівника гуртка закладу, посадили 100 саджанців клена 

гостролистого на честь дня захисників України 14 жовтня 2022 року. У  цей 

день у Вербківській громаді відбулася акція “Посади дерево Перемоги”, де  

разом з дітьми трудилися і дорослі: сільський голова В.М. Кривошей, 

начальник відділу освіти Т.М.Мішуста, депутат Вербківської сільської ради 

О.А. Бузоверя, директор КЗПО ЦТДО “Сузір’я” Н.В.Кібець та керівники 

гуртків з вихованцями. На заході були присутні представники ДЕТЕКу. Всього 

в акції “Посади дерево Перемоги” взяли участь 49 учасників .  

Згідно із загальнодержавною програмою Президента України “Зелена 

країна” вихованцями комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” Марганецької міської ради  було висаджено 

95 саджанців дерев та кущів на територіях закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти міста Марганець. 

Вихованці гуртка “Юні лісівники ”комунального позашкільного 

навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді” Обухівської селищної ради ознайомилися з історією закладення 

дендропарку на території Обухівського лісництва. Дослідили різновиди дерев 

та кущів, що ростуть на його території. У 2021 році на території дендропарку 

“Обухівський” юні лісівники висадили близько 50 штук саджанців дерев 

павловнії.  

Вихованці гуртка “Юні лісівники” філії “Шафран” КЗО“ Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” провели велику 

роботу по порядкуванню й озелененню Могилівського парку та створення 

еколого-краєзнавчої стежки “Спадщина”.  Над цим етапом роботи вони 
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працювали майже три роки. Озеленення парків, населених пунктів 

Могилівської сільської територіальної громади здійснювалось садивним 

матеріалом, вирощеним юннатами учнівського лісництва філії “Шафран”, у 

лісовому розсаднику Царичанського лісництва. На території шести закладів 

загальної середньої освіти  Могилівської сільської територіальної громади, не 

дивлячись на військовий стан, у 2022 році було висаджено 180 кущів 

барбарису, спіреї, бірючини, бересклету, самшиту, туї. Учасниками весняних 

посадок стали 96 чоловік - мешканці громади, учні та педагоги закладів 

загальної середньої освіти  та педагоги філії “Шафран .” 

Деякі роботи, розглянуті обласним оргкомітетом Конкурсу, мали 

реферативний характер, не відповідали вимогам положення про Конкурс. Журі 

звернуло увагу на необхідність більш детального розкриття у звітних роботах 

практичної діяльності, що направлена на покращення екологічної обстановки 

місцевості, благоустрою та озелененню територій пришкільних ділянок, 

скверів, парків. 

Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Парки – легені 

міст і сіл” сприяє не тільки оздоровленню навколишнього середовища на 

місцях, а й значною мірою спрямоване на підвищення рівня екологічної освіти, 

формування в учнів та молоді дбайливого відношення до природи 

Дніпропетровщини.  

 

 

Методист комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний центр                    Тетяна  КОНДРАТЬЄВА     

 дітей та учнівської молоді” 

 


