
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
    10.05.     2018 
 

          м. Дніпро №   292    /0/212-18 

 
Про підсумки проведення  
обласних конкурсних змагань 
юних натуралістів  “Знаю, вмію, дію” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 05 травня 2018 року № 285/0/212-18 “Про проведення обласних конкурсних 
змагань юннатів “Знаю, вмію, дію”, з метою стимулювання творчого 
самовдосконалення дітей та учнівської молоді, сприяння модернізації змісту 
науково-дослідницької, пошукової, експериментальної і практичної діяльності 
закладів освіти проводилися обласні конкурсні змагання юних натуралістів.  

За результатами проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити список переможців обласних конкурсних змагань юних 
натуралістів “Знаю, вмію, дію – 2018”  (далі – Змагання), що додається. 

2. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. вжити організаційних заходів щодо нагородження грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців Змагань та 
відзначити активних учасників відповідно до списку. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад та об‘єднаних територіальних громад (за згодою) ознайомитися з 
аналітичною довідкою про підсумки проведення Змагань, 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.Г. 
 
 
Директор департаменту      О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від 10.05. 2018  № 292 /0/212-18  
 

СПИСОК 
переможців обласних конкурсних змагань юних натуралістів 

“Знаю, вмію, дію-2018”  
 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учня (учениці) 

Клас, навчальний заклад К-сть 
балів  

Місце 

 

Секція “Екологія і природоохоронна робота” 
 

1 ЧУМАК 
Юлія 

вихованка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської рад, 
учениця 10 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №44” 
Кам’янської міської ради 
 

17 І 

2 ПРОСОЛЕНКО 
Любов 

вихованка комунального закладу 
“Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учениця 11 класу 
комунального закладу “Спеціалізована 
природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
при Дніпропетровському національному 
університеті імені Олеся Гончара” м. Нікополя 
 

17 І 

3 СЕМЕНЮК 
Павло 

вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 9 класу 
комунального закладу Партизанська середня 
загальноосвітня школа Дніпровського району 
 

16 ІІ 

4 КОСТЮК 
Еліна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1“Межівської селищної ради” 
 

12 ІІІ 

5 КУЗЬМЕНКО 
Валерія 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Фізико-екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради 
 

13 ІІІ 

 

Секція “Квітникарство та озеленення” 
 

1 БЕРКЕТА  
Ксенія 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Покровського району 
Криворізької міської ради, учениця 10 класу 
комунального закладу освіти “Криворізький 
обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”  

24 І 
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2 ПРОХВАТИЛО 
Наталія 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Зорянський навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради 
 

23 І 

3 ШАРКУН 
Єлизавета 

вихованка комунального закладу 
“Нікопольський міський еколого-
натуралістичного центр”, учениця 11 класу 
комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5” 
 

22 ІІ 

4 ЛИСТОПАД 
Мар’яна 

учень 11 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня 
школа № 1 І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської 
районної ради” 
 

18 ІІ 

5 НИКИТЕНКО 
Сніжана 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 5 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№89” Дніпровської міської ради 
 

17 ІІІ 

6 ГОДЬКО 
Юлія 

вихованка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 9 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №19” 
Кам’янської міської ради 
 

16 ІІІ 

7 ВОЛОШИНА 
Алісія 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів м. Павлограда”, учениця 7 класу 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 1 Павлоградської міської ради 
Дніпропетровської області 
 

16 ІІІ 

8 АНТІПОВА 
Олександра 

учениця 5 класу комунального закладу 
“Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів – центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної 
ради” 
 

16 ІІІ 

 

Секція “Рослинництво та кролівництво” 
 

1 ІНЧУЛЕНКО 
Ярослава 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Зорянський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" Мирівської 
сільської ради Томаківської районної ради 
 

22 І 
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2 САЄНКО 
Олексій 

вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 8 класу 
комунального закладу Партизанська середня 
загальноосвітня школа Дніпровської районної 
ради 

20 І 

3 ЄРЬОМЕНКО 
Аліна 

вихованка міського еколого-натуралістичного 
центру дітей та учнівської молоді виконавчого 
комітету Марганецької міської ради, учениця 
10 класу комунального закладу “Марганецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9” 
Марганецької міської ради Дніпропетровської 
області 

17 ІІ 

4 АНДРЮЩЕНКО 
Варвара 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради, учениця 10 класу 
комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа №71” Криворізької 
міської ради 
 

19 ІІ 

5 ШВЕЦЬ 
Катерина 

вихованка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 10 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №28” 
Кам’янської міської ради 

18 ІІ 

6 МАТВІЙЧУК 
Інна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Письмечівська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради 
Дніпропетровської області” 

16 ІІІ 

 

Секція “Зоологія” 
 

1 ГОРДІЙЧУК 
Олексій 

вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості” Солонянського району, 
учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дзержинівська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної 
ради Дніпропетровської області” 
 

24 І 

2 ЛАВРІЄНКО  
Кирило 

вихованець комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учень 8 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №44” Кам’янської 
міської ради 
 

23 І 

3 ТКАЧОВА 
Лідія 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, 

19 ІІ 
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учениця 7 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№89” Дніпровської міської ради 
 

4 ГАТИЛО 
Ірина 

вихованка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”, учениця 10 класу 
комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради 
 

21 ІІ 

5 ЧЕРЕДНИК 
Олексій 

вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 7 класу 
комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс” Дніпровської 
районної ради 
 

19 ІІ 

6 ВАРФОЛОМЄЄВ 
Єгор 

учень 7 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 2” Верхньодніпровської 
районної ради 
 

17 ІІІ 

7 СЕМІЧЕВА 
Ярина 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів м. Павлограда”, учениця 7 класу 
комунального закладу ”Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9” 
Павлоградської міської ради 
Дніпропетровської області 
 

18 ІІІ 

8 ШМУЛЬ 
Ярослав 

учень 9 класу комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім. І.М. Шишканя” Могилівської 
сільської ради Царичанського району 
 

18 ІІІ 

9 ДМИТРУК 
Олександр 

вихованець комунального закладу 
“Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”. учень 9 класу 
комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13” 
 

17 ІІІ 

 

Секція “Садівництво, лісництво та дендрологія” 
 

1 АДОНКА 
Валерія 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, 
учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№115” Дніпровської міської ради 
 

22 І 

2 ЛАВРЕНЮК 
Анна 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Покровського району 

22 І 
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Криворізької міської ради, учениця 10 класу 
комунального закладу освіти “Криворізький 
обласний ліцей-інтернат для сільської молоді” 
Дніпропетровської області 
 

3 ЛИТВИН 
Тетяна 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 7 класу 
комунального закладу Горянівський 
навчально-виховний комплекс Дніпровської 
районної ради 
 

23 І 

4 ГАРКУША 
Марія 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 10 класу 
комунального закладу Чумаківська середня 
загальноосвітня школа Дніпровського району 
 

19 ІІ 

5 ПЛИС 
Лілія 

вихованка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”, учениця 10 класу 
комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради 
 

20 ІІ 

6 САЄНКО 
Євгенія 

вихованка комунального закладу освіти 
“Магдалинівська районна станція юних 
натуралістів”, учениця 10 класу комунального 
закладу Заплавська загальноосвітня школа І- 
ІІІ ступенів Магдалинівського району 
 

20 ІІ 

7 КУДЕЛЯ  
Руслана 

вихованка комунального навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти” Вербківської 
сільської ради, учениця 10 класу комунального 
закладу освіти Кочерезький навчально-
виховний комплекс "Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок" Павлоградського району 
 

18 ІІІ 

8 НОГА 
Олександр 

учень 7 класу комунального закладу освіти 
“Великомихайлівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів” Великомихайлівської сільської 
ради Покровського району 
 

18 ІІІ 

 

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



Додаток 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 10.05. 2018   № 292 /0/212-18 
 

 

Аналітична довідка 
про підсумки проведення обласних конкурсних змагань юних натуралістів 

“Знаю, вмію, дію - 2018” 
 

Обласні конкурсні змагання юних натуралістів “Знаю, вмію, дію” (далі – 
Змагання) – це щорічний масовий захід, який проводиться за еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти з метою розвитку екологічної 
свідомості, творчих здібностей та професійної орієнтації учнів, залучення їх до 
проведення практичної роботи по збереженню та відновленню біологічного 
різноманіття, підвищення ефективності навчально-дослідної роботи в галузі 
біології, екології, сільського та лісового господарства, квітникарства, 
озеленення і ландшафтного дизайну, створення умов для самовдосконалення та 
творчої реалізації особистості. 

В 2018 році змагання проводилися за 5 напрямами: квітникарство та 
озеленення; екологія та природоохоронна робота; зоологія; рослинництво та 
кролівництво; садівництво, лісництво та дендрологія.  

Участь в заході взяли 72 учні і вихованці закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти з 6 міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганцю, 
Нікополя, Павлограда, 6 районів: Верхньодніпровського, Дніпровського, 
Магдалинівського, Новомосковського, Солонянського, Томаківського, а також 
9 об’єднаних територіальних громад: Великомихайлівської, Вербківської, 
Богданівської, Любимівської, Межівської, Мирівської, Могилівської, 
Слобожанської, Томаківської. 

Змагання проводилися за теоретичним та практичним турами. Учасники 
заходу також презентували журі змагань домашню роботу (власноруч зібрані 
гербарії, колекції, особисті звіти про участь в конкурсах, акціях еколого-
натуралістичного профілю, щоденники спостережень тощо). 

У роботі секції “Екологія та природоохоронна робота” взяли участь  
13 представників закладів освіти з мм. Дніпра, Кам’янського, Нікополя, 
Павлограда, Верхньодніпровського, Дніпровського, Новомосковського, 
Солонянського, Томаківського районів, а також Слобожанської, Богданівської, 
Межівської, Любимівської об’єднаних територіальних громад. 

Виконання теоретичних завдань в рамках роботи секції передбачало 
виявлення знань учнів про види людської діяльності, які призводять до ерозії 
ґрунтів; заходи, які сприяють зменшенню забруднення водойм; екологічні 
наслідки розмноження водоростей та інших рослин водойм; наслідки 
застосування хімічних добрив, отрутохімікатів на полях для прилеглих 
екосистем, а також звітування учнів про їх особистий внесок у збереження 
природи рідного краю. 
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Аналіз виконання учасниками секції теоретичних завдань показав, що 
учні на достатньому рівні володіють інформацією про причини ерозійних 
процесів (надмірне вирубання лісів, неправильне зрошування при 
сільськогосподарській діяльності, відсутність відновлення родючого шару після 
будівництва); заходи зі зменшення забруднення водних об’єктів (зменшення 
кількості промислових викидів, застосування різних методів фільтрації води, 
запобігання аварійним ситуаціям суден, які перевозять нафту). 

Але попри те, що діти проводять значну природоохоронну роботу на 
місцях, вони на недостатньому рівні володіють знаннями про проблему 
цвітіння води і надмірне розмноження рослин (незмістовно описують причини 
збільшення фітомаси, процеси, які відбуваються у воді; є помилки в описі 
причин загибелі водних мешканців тощо); вплив добрив і отрутохімікатів на 
прилеглі екосистеми (наводять приклади надмірного використання зазначених 
речовин, не беруть до уваги накопичення певних речовин у харчовому 
ланцюгу, не висвітлюють які рослини і тварини отримують переваги тощо); 

У практичному турі юним екологам було запропоновано на світлинах 
визначити деякі види рослин балкової мережі степового Подніпров’я (ясен, 
мигдаль степовий, горицвіт, сон лучний, анемона лісова). Також учасникам 
змагань було запропоновано визначення біологічних особливостей птаха – 
одуда (опудало). 

Більшість учасників секції у практичному турі показали низький рівень 
знань. Вони не змогли визначити по світлинах ясен та мигдаль степовий, 
епізодично визначали первоцвіти (анемону лісову, сон луговий та горицвіт),  
на достатньому рівні назвали біологічні особливості запропонованого птаха 
(об’єкти живлення, зовнішні особливості тощо). 

Учасники секції представили змістовні домашні роботи, більшість  
з яких присвячені аналізу передумов та наслідків екологічних проблем, пошуку 
шляхів їх вирішення: утилізація або вторинне використання твердих побутових 
відходів, очищення стічних вод, виготовлення з листя та харчових відходів 
компосту. Юні натуралісти у своїй місцевості очищували джерела та парки від 
неприродного матеріалу, висаджували дерева на територіях закладів освіти, 
проводили соцопитування щодо екологічних проблем населених пунктів, а 
також моніторингові дослідження рослинного і тваринного різноманіття. 

Членами журі секції всім учасникам було запропоновано підвищувати 
рівень знань: читати спеціалізовану література, брати участь у екологічних 
практиках, експедиціях, еколого-краєзнавчих екскурсіях ріднокраєм, 
використовувати польові визначники, працювати з раніше зробленими 
гербарними зразками рослин (у тому числі з електронним гербарієм), 
опудалами та муляжами тварин. 

Найкращі знання в секції показали учні закладів освіти мм. Дніпра 
Кам’янського, Нікополя, Дніпровського району та Межівської селищної ради. 

На секції “Зоологія”, яка стала найчисленнішою за кількістю учасників, 
працювали 20 учнів і вихованців закладів освіти з мм. Дніпра, Кам’янського, 
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Кривого Рогу (Покровського району), Павлограда, Марганцю, Нікополя, 
районів області – Верхньодніпровського, Дніпровського, Солонянського, а 
також Слобожанської, Любимівської та Могилівської ОТГ. 

Завдання теоретичного туру передбачали перевірку знань учнів про 
анатомо-фізіологічні пристосування організмів до життя в різних середовищах 
(водному та повітряному), турботу про потомство в окремих класах тварин, про 
рідкісні види безхребетних і хребетних тварин нашої області. Учасники секції 
показали середній рівень знань, особливо складним виявилося останнє 
завдання, в зв’язку з чим від членів журі учням було рекомендовано більше 
уваги під час походів, екскурсій тощо приділити вивченню рідкісних тварин 
Дніпропетровщини. 

Практичний тур секції передбачав визначення екологічних груп птахів та 
їх характеристику за систематичним положенням (грак, гуска сіра, зимняк). У 
відповідях на питання практичного туру учні показали достатній рівень знань 
при визначенні та характеристиці запропонованих видів птахів, хоча були певні 
труднощі у визначенні досить поширеного виду – грака. 

На достатньому науковому рівні були виконані і домашні завдання 
учасників, передбачені умовами проведення Змагань. 

За результатами роботи секції журі відзначило, що вчителям біології та 
керівникам гуртків закладів освіти слід приділяти достатню увагу формуванню 
у дітей системного бачення світу природи, розумінню зв’язку особливостей 
будови органів та систем органів з їх функціями, розвитку логічного мислення, 
активізації їх безпосереднього особистого спілкування з природою.  

За результатами роботи секції достатній рівень знань теоретичного та 
практичного турів показали учні міст Дніпра, Кам’янського, Павлограда, 
Нікополя, Верхньодніпровського, Дніпровського, Солонянського районів та 
Могилівської селищної ради. 

В секції “Квітникарство та озеленення” взяли участь 12 учнів закладів 
освіти з мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу (Покровський район), 
Марганцю, Нікополя, Павлограда, Верхньодніпровського, Дніпровського 
районів, Любимівської, Слобожанської та Томаківської селищних рад.  

В теоретичному турі змагань в цій секції передбачалися питання по 
агротехніці вирощування, способах розмноження та боротьби із шкідниками 
однорічних та багаторічних квітково-декоративних рослин, проектуванню 
квітників осіннього та весняного цвітіння з представленого асортименту. Журі 
секції відзначило посередній рівень теоретичних знань учнів з квітникарства. 

Практичний тур змагань юних квітникарів передбачав визначення насіння 
квітково-декоративних рослин в колекціях та видових особливостей рослин 
закритого і відкритого ґрунту. Відповіді учасників секції на практичні завдання 
змагань теж не відзначалися високим рівнем знань. За висновками журі, 
керівникам гуртка на місцях слід приділяти більшу увагу ознайомленню дітей з 
видовим різноманіттям квітково-декоративних рослин відкритого і закритого 
ґрунту. 
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Учасники секції представили цікаві різнопланові домашні роботи із 
створення квітників на дослідних ділянках навчальних закладів та власних 
садиб, а також колекції власноруч зібраного насіння квітково-декоративних 
рослин. Від членів журі секції учні отримали рекомендації по вдосконаленню 
оформлення дослідницьких робіт. 

Найкращі знання з квітникарства та озеленення показали учні мм. Дніпра, 
Кам’янського, Кривого Рогу (Покровський район), Нікополя, Павлограда, 
Верхньодніпровського, Дніпровського районів та Слобожанської ОТГ. 

В роботі секції “Рослинництво та кролівництво” в поточному році 
взяли участь 11 учнів з мм. Кам’янське, Кривого Рогу (Покровський район), 
Марганцю, Павлограда, Дніпровського, Межівського, Солонянського районів 
та Слобожанської та Мирівської сільських рад, що значно менше, ніж у минулі 
роки.  

Високий рівень підготовки показали учні комунальних закладів 
“Зорянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад" Мирівської сільської ради 
Томаківського району та “Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської районної ради, де вчителі біології на базі Мирівської ОТГ та 
керівники гуртка на базі комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради в цьому напрямку працюють системно не один рік.  

Значно покращено роботу з дітьми за сільськогосподарським напрямом у 
закладах освіти Солонянського району та м. Марганцю.  

За напрямком “Кролівництво” в цьому році у Змаганнях взяли участь 
представники комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, де є хороша 
матеріальна база для підготовки юннатів за цим профілем.  

Під час теоретичного туру не всі учасники змогли назвати фази 
фенологічних спостережень зернових хлібних культур, не знали строки сівби 
тих чи інших культур, дуже стисло давали характеристику органічним 
добривам, а про мінеральні - взагалі їм важко було згадати. Більш змістовні 
відповіді учні давали по ботанічним характеристикам родин Бобових та 
Злакових, наводячи також приклади рослин, які зростають на території 
КЗО“ОЕНЦДУМ”.   

Під час практичних робіт учасникам необхідно було дати назву бур’янам 
сільськогосподарських культур за зовнішнім виглядом та визначити насіння 
польових культур, що у багатьох учнів визивало труднощі. В подальшому 
рекомендуємо керівникам гуртка та вчителям біології звернути увагу учнів на 
зовнішній вигляд насіння пшениці, ячменю, проса, нуту  та інші, які дітям було 
важко визначити. 

Домашнє завдання свої роботи продемонстрували всі учасники. Це  
власні дослідження, реферати, фотографії, а учасниця від м. Марганцю 
Єрьоменко Аліна, представила огірки “Кімнатне чудо F1”, які виростила на 
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підвіконні міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради, вихованкою якого 
вона є.  

Найкращий рівень знань у цій секції показали юннати мм. Кам’янського, 
Кривого Рогу (Покровський район), Марганцю, Дніпровського, Солонянського 
районів та Мирівської ОТГ. 

В роботі секції “Садівництво, лісництво та дендрологія” взяли участь 
16 учасників з мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу (Покровський район), 
Павлограда, Верхньодніпровського, Дніпровського, Межівського, 
Новомосковського, Покровського, Солонянського районів та 
Великомихайлівської, Вербківської, Любимівської, Слобожанської об’єднаних 
територіальних громад. 

Журі секції відзначило, що в порівнянні з минулими роками кількість 
учасників секції збільшилася. 

Учасники показали досить високий рівень теоретичних знань за своїми 
напрямами. Досить детально лісівники відповідали на питання про основні 
лісоутворюючі породи України та деревно-чагарникові лікарські рослини лісів 
України; дендрологи детально розповідали про правила збору та гербаризації 
рослин та хвойні рослини для озеленення парків та садів; садівники з власного 
досвіду говорили про підготовку ділянки плодово-ягідних культур до зими та 
стратифікацію насіння. Учні дали відповіді на всі теоретичні питання, деякі 
розглянуті менш детально, але поглибленні знання за напрямом 
продемонстрували всі учасники. 

Практичні завдання також не викликали у учасників труднощів. Учні 
визначали насіння деревно-чагарникових рослин, ускладнення викликали лише 
плоди платана та півонії деревовидної. При визначенні деревних гілок лише 
одна рослина – яглиця – викликала сумніви, всі інші гілки діти визначали 
впевнено і досить швидко у більшості випадків. Більшість дітей визначила 80% 
представлених зразків і отримали високі бали за практичне завдання. 

При аналізі роботи секції членами журі були надані рекомендації 
керівникам гуртка приділяти більше уваги визначенню рослинності в природі 
під час активної вегетації. 

Домашні завдання, представлені на секції, показали, що учні змістовно 
займаються практичною роботою по садівництву, лісовому господарству: 
вегетативно розмножують дерева і кущі, проводять сортовивчення, 
спостерігають за врожайністю плодово-ягідних культур 

Переможцями і призерами секції стали учні з міст Дніпра, Кривого Рогу 
(Покровський район), Дніпровського, Магдалинівського, Великомихайлівської 
та Вербківської селищних рад.  

Найкращі результати в Змаганнях за кількістю призових місць (від 2 до 4) 
показали вихованці еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти: 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді”, комунальних закладів “Дитячий екологічний центр” 
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Продовження додатка  

Кам’янської міської ради та “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр”, комунальних позашкільних навчальних закладів “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, “Станція юних натуралістів” 
Покровського району Криворізької міської ради, “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда, “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учні закладів загальної середньої освіти 
Верхньодніпровського, Солонянського районів.  

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


