
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  
 

   07.03.    2018 
 
 

          м. Дніпро №   114   /0/212-18 

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

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 14 лютого 2018 року № 68/0/212-18 “Про проведення обласного етапу 
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 з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та 
садово-паркового мистецтва в закладах освіти області з грудня 2017 року по 
лютий 2018 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. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо: 

нагородження грамотами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації переможців Конкурсу;  

відзначення активних учасників Конкурсу відповідно до затвердженого 
витягу з протоколу.  

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад та об‘єднаних територіальних громад (за згодою) ознайомитися з 
аналітичною довідкою про підсумки проведення Конкурсу, що додається.  

 



4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.І.  
 
 
 
Виконуючий обов’язки                                                               А.Л. ДЕМУРА 
директора  департаменту     



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації  
від 07.03. 2018  № 114 /0/212-18 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу  
Всеукраїнського конкурсу “Парки – легені міст і сіл” 

 
Присутні всі члени журі. 

від 15.02.2018 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 2017-2018 роках участь в Конкурсі взяли заклади освіти з 14 регіонів області.  
 
УХВАЛИЛИ: 
 
 Провести оцінювання робіт та визначити переможців за найбільшою кількістю балів відповідно до наступних критеріїв: 
оздоровлення довкілля, збереження навколишнього середовища – 4 бали (далі – 1); 
створення зелених насаджень – 5 балів (далі – 2); 
вивчення історії зеленого будівництва і садово-паркового мистецтва – 3 бали (далі – 3); 
інвентаризація зелених насаджень – 4 бали (далі – 4); 
розробка рекомендації щодо озеленення територій – 5 балів (далі – 5); 
пропаганда оздоровлення довкілля, залучення громадськості – 4 бали (далі – 6). 
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 № 
з/п 

Учасник Керівник Оцінка по критеріях К-сть 
балів 

Резуль
тат 

1 2 3 4 5 6   
1. Проект юннатів гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів №2” та 
комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №34” 
Дніпровської міської ради 

Перетятько Вікторія Григорівна, керівник 
гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, 
вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №34” 
Дніпровської міської ради 

3 3 3 3 2 4 18 ІІ 

2. Комунальний заклад освіти 
“Спеціалізована школа №67 еколого–
натуралістичного профілю” Дніпровської 
міської ради 

Федотова Лариса Андріївна, вчитель-методист 
хімії комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа №67 еколого – 
натуралістичного профілю” Дніпровської 
міської ради 

2 - 3 - - 4 9 

 

3. Ярош Данило, Гуменчук Мішель, 
Бересток Аліна, Алексєєва Аліна, учні 10 
класу комунального закладу освіти 
“Гімназія №1” Дніпровської районної 
ради 

Туголукова Наталія Володимирівна, вчитель 
біології комунального закладу освіти “Гімназія 
№1” Дніпровської районної ради 2 0 3 3 2 3 13 А 

4. Руда Юлія, учениця 10 класу 
комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа №44 природничо-
медичного профілю” Дніпровської 
міської ради 

Леонова Л.А., вчитель біології комунального 
закладу освіти “Спеціалізована школа №44 
природничо-медичного профілю” Дніпровської 
міської ради 

3 0 3 2 3 4 15 ІІІ 

5. Комунальний заклад освіти “Середня 
загальноосвітня школа №74” 
Дніпровської міської ради 

Циганенко Наталя Григорівна, вчитель біології 
комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №74” Дніпровської 
міської ради 

4 4 2 2 5 4 21 І 

6. Комунальний позашкільний навчальний 
заклад “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 
 
 

4 4 3 3 4 4 22 І 
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7. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №41 Криворізької міської ради 

Бузоверя Валентина Віталіївна, вчитель 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №41 Криворізької міської ради 

3 3 3 2 4 4 19 ІІ 

8. Карпачова Валерія, учениця 6 класу 
Криворізької середньої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №74 Криворізької 
міської ради 

Циганкова Юлія Валентинівна, вчитель 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №74 Криворізької міської ради 1 1 3 1 1 2 9  

9. Бойко Даніїл, учень 10 класу 
Криворізької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №72 

Кошель С.Д., вчитель Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 
Криворізької міської ради 

1 - - - - 2 3 
 

10. Самохвалов Роман, учень 6 класу 
Навчально-виховного комплексу №26, 
вихованець гуртка “Юні друзі природи” 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської 
ради 

Земскова Людмила Олександрівна, керівник 
гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради 3 2 1 3 3 4 15 ІІІ 

11. Вихованці гуртка “Еколого-естетична 
студія” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

Гуменюк Л.М, керівник гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда 1 1 3 3 1 4 13 А 

12. Гурток “Юні квітникарі” комунального 
закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” 

Оскома Ольга Василівна, керівник гуртка 
комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” 

2 1 3 2 0 4 12 
 

13. Гурток “Юні знавці лікарських рослин” 
комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр” 

Вовченко Ірина Олексіївна, керівник гуртка 
комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” 

3 1 3 2 3 3 15 ІІІ 

14. Москаленко Марина, учениця 9 класу 
Синельниківський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад” 

Казакова Алла Анатоліївна, вчитель біології 
Синельниківського навчального-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад” 

4 3 0 1 0 2 10 

 

15. Гурток “Юні екологи” комунального 
закладу “Мишуринрізька середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради 

Корнілова Людмила Іванівна, вчитель біології 
комунального закладу “Мишуринрізька середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради 
 

2 2 1 1 1 2 9 
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16. Змієвська Єлизавета, учениця 11 класу 
комунального закладу 
“Новомиколаївська середня 
загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради 

- 

Робота подавалася на конкурс минулого 
року без змін 

17. Екологічний гурток “Людина і довкілля” 
Дебальцівського навчально-виховного 
комплексу “загальноосвітній навчальний 
заклад-дошкільний навчальний заклад" 
Васильківського району 

Гребенюк Ліна Миколаївна, керівник гуртка 
Дебальцівського навчально-виховного 
комплексу “загальноосвітній навчальний 
заклад-дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району 

3 4 2 2 2 1 14 А 

18. Гурток “Юні лісівники” комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради 

Книш Марина Володимирівна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради 

3 3 2 2 2 2 14 А 

19. Онищенко Володимир, учень 7 класу 
комунального закладу “Ковпаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Магдалинівської районної ради, 
вихованець гуртка “Юні рослинники”  

Онищенко Галина Іванівна, вчитель біології 
Ковпаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Магдалинівської районної ради 4 4 2 2 3 3 18 ІІ 

20. Комунальний заклад “Аулівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Аулівської селищної ради 
Криничанського району 

Підгородецька Олена Валеріївна, вчитель 
комунального закладу “Аулівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Аулівської селищної ради  

3 1 1 3 1 3 12  

21. Гурток “Дендрологія з основами 
озеленення” Червоноіванівського 
навчально-виховного комплексу 
Криничанського району 

Слинько Світлана Іванівна, керівник гуртка 
Червоноіванівського навчально-виховного 
комплексу Криничанського району 2 3 1 2 1 2 11  

22. Зікрач Наталія, учениця 10 класу 
комунального закладу “Світлогірська 
середня загальноосвітня школа” 
Криничанського району 

Галінська Людмила Вікторівна, вчитель 
географії та біології комунального закладу 
“Світлогірська середня загальноосвітня школа” 
Криничанського району 

2 3 0 1 3 3 12 

 

23. Садовий Павло, учень 11 класу 
комунального закладу “Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Павлоградського району 

Гуртяк Валентина Федорівна, вчитель біології 
комунального закладу “Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Павлоградського району 

2 1 1 2 1 1 8 
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24. Карпік Тетяна, учениця 10 класу 
комунального закладу освіти 
“Олександрівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
дошкільний навчальний заклад” 
Солонянської районної ради 

Дегтярьова Л.А., педагог-організатор 
комунального закладу освіти “Олександрівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
дошкільний навчальний заклад” Солонянської 
районної ради 

2 3 2 3 1 3 14 А 

25. Еколого-краєзнавчий гурток “Орієнтир” 
Добронадіївського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад” 

Тиндик Валентина Миколаївна, керівник гуртка 
Добронадіївського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад” 

3 3 1 1 2 3 13 А 

 

Завідувач сектору  
позашкільної освіти та виховної роботи            К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
         



   Додаток  
  до наказу департаменту освіти  

   і науки облдержадміністрації  
                                                                                    від 07.03.2018  № 114/0/212-18 

 
Аналітична 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 2016 року по лютий 
2018 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” проводився обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу “Парки – легені міст і сіл” (далі – Конкурс). 

В обласному етапі Конкурсу взяли участь заклади освіти з мм. Дніпро, 
Кам’янське, Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь, Синельникове, Васильківського, 
Верхньодніпровського, Дніпровського, Криничанського, Магдалинівського, 
Павлоградського, Солонянського, Томаківського районів.  

Всього до організаційного комітету Конкурсу було подано 25 робіт. 
Представлені на Конкурс матеріали свідчать про активну діяльність учнів  
на місцях по оздоровленню довкілля, збереженню існуючих зелених насаджень, 
благоустрою парків, скверів, садів.  

В рамках Конкурсу учні комунального закладу “Ковпаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської районної ради під 
патронатом місцевого фермера Гусейнова Х.А. брали активну участь у 
закладені нового парку в рідному селі Ковпаківка, який планується зробити 
центром дозвілля для всіх мешканців села. 

Юннати комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” Тернівського району Криворізької міської ради вивчали 
сучасний стан парку “Веселі Терни” та проблеми його збереження. За 
підсумками проведеної роботи вони підготували клопотання голові 
Дніпропетровської обласної держадміністрації про оголошення парку “Веселі 
Терни” ботанічною пам’яткою природи місцевого значення.  

Учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №74” 
Дніпровської міської ради розробили міні-проект “План благоустрою та 
озеленення пришкільної території” і проект “Сучасна зелена архітектура для 
рідної школи”. 

Юннати комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів №2” та учні комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №34” Дніпровської міської ради створили сумісний 
проект по відновленню ландшафтів міського парку Чечелівського району 
“Зелений Гай”, який потребує реставрації і благоустрою. 
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Значна кількість робіт учасників Конкурсу базується на місцевому 
матеріалі і спрямована на вивчення історії зеленого будівництва і садово-
паркового мистецтва. Так, вихованці гуртка “Юні лісівники” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради вивчали історію створення 
парку селища Обухівка, який у 1867 році заснував козак Обух, який мешкав на 
той час в цій мальовничій місцині. 

Карпачова Валерія, учениця 6 класу Криворізької середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №74 Криворізької міської ради вивчала 
історію заснування парку імені Федора Мершавцева. Цей парк – пам’ятка 
садово-паркового мистецтва регіонального значення, який був створений 
дворянином, капітан-лейтенантом Імператорського флоту, учасником 
Кримської війни Федором Матвійовичем Мершавцевим  у кінці 19 століття. 

Вирощуванню якісного посадкового матеріалу присвятили свою науково-
дослідницьку роботу “Приживлюваність і ріст сосни звичайної  
(Pinus sylvestris L) в умовах шкільного парку” учні комунального закладу 
“Світлогірська середня загальноосвітня школа” Криничанського району Зікрач 
Наталія (10 клас) і Буток Анастасія (5 клас). Мета роботи – вивчення 
можливостей використання сосни звичайної для озеленення території школи.  

САМОХВАЛОВ Роман, вихованець гуртка “Юні друзі природи” 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради у 
своїй дослідницькій роботі провів моніторинг стану дерев парку “Центральний"  
після реконструкції 2017 року, ознайомився з історико-архівними документами, 
в результаті соціологічного опитування жителів м. Кам’янського з’ясував 
значення ролі парку в місті. 

Вивчення дендрофлори міського парку в м. Нікополі провели вихованці 
гуртка “Юні квітникарі” комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр”, в результаті якого вони визначили, що в парку 
зростає понад 50 видів різних дерев. 

Окремі роботи, розглянуті обласним оргкомітетом, мали реферативний 
характер, не відповідали вимогам положення  про конкурс. Це стосується робіт 
з Верхньодніпровського, Васильківського, Солонянського районів,  
м. Синельникове. Журі також звернуло увагу на необхідність більш детального 
розкриття у звітних роботах учасників з мм. Дніпр, Нікополь, Павлоградського 
району.  

Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Парки – легені 
міст і сіл” сприяє не тільки оздоровленню навколишнього середовища на 
місцях, а й значною мірою спрямований на підвищення рівня екологічної 
освіти, формування в учнів та молоді дбайливого відношення до природи 
Придніпров’я. 
 
 
Завідувач сектору  
позашкільної освіти та виховної роботи    К.Є.ФЕДОРЧЕНКО 


