
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
___ 13.02.    2018 
 

           м. Дніпро №   61     /0/212-18 

 
Про підсумки проведення  
обласного (заочного) конкурсу  
“Краще творче учнівське об’єднання  
еколого-натуралістичного профілю” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 01.12.2017 р. №686/0/212-17 “Про проведення обласного (заочного) конкурсу 
“Краще   творче   учнівське   об’єднання   еколого-натуралістичного    профілю”,  
з метою підвищення майстерності педагогів, розповсюдження кращих здобутків 
педагогів-новаторів, підтримки діяльності профільних творчих учнівських 
об’єднань в грудні 2017 року – січні 2018 року в закладах позашкільної освіти 
області проводився вищезазначений конкурс.   

За підсумками проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
  

1. Затвердити витяг з протоколу засідання  журі про підсумки обласного 
(заочного) конкурсу “Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного 
профілю” (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 
та цінними подарунками 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.  
 
Директор департаменту           О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації  
від 13.02. 2018 №  61  /0/212-18 

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) конкурсу 

“Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю” 
 

від 25.01.2018 року 
 
 Присутні особи: 
 
КУЗЬМЕНКО 
Марина Борисівна 

заступник директора з виховної роботи комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”, голова журі . 
 

Члени журі:  
МАЙБОРОДА 
Інна Олександрівна 

заступник директора з навчальної роботи комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”; 
 

ГРИГОРЕНКО 
Лідія Яківна 

директор комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської 
міської ради. 
 

 
Черга денна: 
 
Підведення підсумків обласного (заочного) конкурсу “Краще творче учнівське 
об’єднання еколого-натуралістичного профілю-2018”. 

 
СЛУХАЛИ: 

 
Кузьменко М.Б., голову журі, заступника директора з виховної роботи 

комунального закладу освіти “Обласний еколого- натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді”, яка доповіла про участь гуртків та творчих учнівських 
об’єднань закладів позашкільної та загальної середньої освіти. 

Вона зазначила, що конкурс проводився з метою підтримки інноваційно 
діючих творчих учнівських об’єднань та гуртків еколого-натуралістичного 
профілю, педагогічної діяльності працівників позашкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів, популяризації їх педагогічних здобутків, активізації 
природоохоронної та експериментально-дослідницької роботи серед дітей та 
учнівської молоді через різні форми еколого-натуралістичної діяльності. 
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У 2017/2018 році участь в конкурсі взяло 15 творчих учнівських 
об’єднань позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з 5 міст 
(мм. Дніпро, Кам’янське, Жовті Води, Павлоград, Покров, Першотравенськ, 
Зеленодольськ), 3 районів – Апостолівського, Дніпровського, Магдалинівського 
та Вакулівської об’єднаної територіальної громади Софіївської районної ради, 
які представили цікаві матеріали еколого-натуралістичної діяльності та творчих 
здобутків вихованців. 
 
УХВАЛИЛИ: 
 

1. Провести оцінювання робіт учасників відповідно до наступних 
критеріїв (оцінюються за 10-ти бальною шкалою): 
1.1. Науково-методична актуальність представлених матеріалів (далі – 1); 
1.2. Впровадження новітніх інноваційних технологій навчання та виховання, 
інтерактивних форм гурткової діяльності, оригінальність наданих матеріалів, 
новаторство (далі – 2); 
1.3. Відповідність наданих матеріалів вищезазначеним вимогам умов конкурсу 
(далі – 3); 
1.4. Результативність діяльності гуртка (участь у масових заходах еколого- 
натуралістичного спрямування) (далі – 4); 
1.5. Доцільність та системність діяльності (далі – 5). 
 
№ 
з/п Учасник 

Критерії Ре-
зуль
-тат 

1 2 3 4 5 К-ть 
балів 

1. 
Гурток “Юні садівники” комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 115”Дніпровської міської 
ради  (керівник гуртка Гаркуша Наталія Федорівна) 

8 7 9 8 8 40 ІІІ 

2. 

Еколого-натуралістичний центр “Енергія” 
комунального закладу освіти Навчально-виховний 
комплекс “Дивосвіт” із санітарними групами і класами 
м. Жовті Води  
(керівник гуртка Зотікова Наталія Сергіївна)  

8 8 9 8 8 41 ІІІ 

3. 
Гурток “Юні друзі природи” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради  
(керівник гуртка Земскова Людмила Олександрівна) 

8 8 9 9 8 42 ІІІ 

4. 

Гурток “Юні друзі природи” комунального закладу 
освіти “Мар’ївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№1” Вакулівської об’єднаної територіальної громади 
Софіївської районної ради  
(керівник гуртка Линик Олена Олексіївна) 

8 7 8 8 8 39 ІІІ 

5. 

Гурток “Народна творчість” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів №2” Дніпровської міської ради 
(керівник гуртка Плиг Ганна Павлівна) 

7 7 7 8 7 36 А 

6. 

Гурток “Юні дослідники” позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва м. Покров 
Дніпропетровської області”  
(керівник гуртка Подольчак Тетяна Володимирівна) 

7 6 6 6 6 31 - 
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7. 

Гурток “Екологічне краєзнавство” комунального 
закладу освіти “Спеціалізована школа № 134 
гуманістичного навчання та виховання” Дніпровської 
міської ради 
(керівник гуртка Зубарева Ольга Дмитрівна)  

8 8 6 8 8 38 А 

8. 

Гурток “Юні друзі природи” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр 
позашкільної роботи № 1” Дніпровської міської ради 
(керівник гуртка Постол Світлана Іванівна) 

10 10 9 9 9 47 І 

9. 

Гурток “Юний натураліст” комунального закладу 
“Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Апостолівського району 
 (керівник гуртка Корнієнко Ольга Валеріївна) 

7 6 6 6 7 32 - 

10. 

Гурток “ЮННАТ” комунального навчального закладу – 
“Великокостромська загальноосвітня школа І – ІІІ ст.” 
Зеленодольської міської ради  
(керівник гуртка Позігун Тамара Вікторівна) 

6 6 5 7 8 32 - 

11. 
Гурток “Юні екологи” комунального закладу “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
(керівник гуртка Кривошея Галина Василівна) 

7 7 8 7 7 36 А 

12. 

Гурток “Юні дослідники” комунального закладу 
“Ковпаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Магдалинівської  районної ради 
 (керівник гуртка Онищенко Галина Іванівна) 

7 7 4 6 6 30 - 

13. 

Гурток “Еколого-естетична студія” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 
(керівник гуртка Зав’ялова Наталя В’ячеславівна) 

7 7 7 7 7 35 А 

14. 

Гурток “Природа і фантазія” міського комунального 
позашкільного навчального закладу “Центру дитячої 
творчості “Надія” міста Першотравенськ”  
(керівник гуртка Корольова Людмила Леонідівна) 

9 9 8 9 10 45 ІІ 

15. 

Гурток “Студія екодизайну” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради  
(керівник гуртка Алексєєва Ірина Миколаївна) 

9 9 8 9 9 44 ІІ 

 
2. Визначити переможців та активних учасників Конкурсу відповідно до 
набраних балів:  
І місце – 47-50 балів; ІІ місце – 43-46 балів; ІІІ місце – 39-42 балів, активна 
участь (А) – 35-38 балів. 
 
 
Завідувач сектору  
позашкільної освіти та виховної роботи     К.Є.ФЕДОРЧЕНКО 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
  13.02. 2018   №  61  /0/212-18 
 

Аналітична довідка 
про підсумки проведення обласного (заочного) конкурсу  

педагогічної майстерності  “Краще творче учнівське об’єднання  
еколого-натуралістичного профілю” 

 

Щорічний обласний конкурс “Краще творче учнівське об’єднання 
еколого-натуралістичного профілю” проводиться з метою підтримки 
інноваційно діючих творчих учнівських об’єднань та гуртків еколого-
натуралістичного профілю, педагогічної діяльності працівників позашкільних 
навчальних закладів, популяризації їх педагогічних здобутків, активізації 
природоохоронної та експериментально-дослідницької роботи серед дітей та 
учнівської молоді через різні форми еколого-натуралістичної діяльності. 

В 2017 році участь в конкурсі взяло 15 творчих учнівських об’єднань 
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з 5 міст (мм .Дніпро, 
Кам’янське, Жовті Води, Павлоград, Покров, Першотравенськ,  Зеленодольськ),  
3 районів – Апостолівського, Дніпровського, Магдалинівського та Вакулівської 
об’єднаної територіальної громади Софіївської районної ради, які представили 
цікаві матеріали з творчих здобутків та еколого-натуралістичної діяльності 
вихованців гуртків. 

Змістовна еколого-натуралістична робота відображена в конкурсних 
матеріалах гуртка “Юні друзі природи” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи №1” Дніпровської міської 
ради (керівник гуртка Постол С.І.). Члени гуртка активно співпрацюють з 
дитячою міською громадською організацією “Асоціація захисту тварин”, є 
переможцями міських та обласних природоохоронних конкурсів та акцій. 
Діяльність гуртка сприяє формуванню екологічного світогляду, творчій 
самореалізації, створює умови для організації змістовного дозвілля, 
поглибленого вивчення біології, професійного самовизначення вихованців. 

Гурток “Юні садівники” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, який працює 
на базі комунального закладу освіти “Спеціалізована школа №115” 
Дніпровської міської ради (керівник гуртка Гаркуша Н.Ф.) представив 
результати діяльності щодо використання сучасних технологій вирощування 
плодово - ягідних культур, методів одержання високих врожаїв сучасними 
формами господарської діяльності. Вагому частину діяльності гуртка займає 
експериментально-дослідницька діяльність з садівництва. Вихованці гуртка є 
переможцями обласних конкурсів з озеленення та благоустрою “Школа – мій 
рідний дім” в номінаціях “Плекаємо сад”, “Музей кімнатних рослин”, 
Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад”.  



 
Продовження додатку 1 
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Здоров’язбережувальний аспект в особистісно-орієнтованому навчанні 
продемонстровано в матеріалах гуртка “Природа та фантазія” міського 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр дитячої творчості 
“Надія” міста Першотравенськ” (керівник гуртка Корольова Л.Л.). В гуртку 
приділяється велика увага запобіганню зорового навантаження дітей завдяки 
впровадженню в гурткову діяльність ігрових вправ для очей “Веселий 
тиждень”, “Чарівні ігри для очей”. Кожен міні-комплекс гімнастики – це окрема 
оповідка, яка складається з ігрових вправ, об’єднаних казково - пригодницьким 
сюжетом. Формування екологічної свідомості вихованців відбувається через 
активну вчинкову діяльність зі створення екологічних та творчих проектів, 
дослідницької діяльності з вивчення природи, культури, історії, традицій 
рідного краю. Надані матеріали містять інноваційні розробки з використання 
природного матеріалу, цікаві техніки виконання поробок зі стружки олівця, 
яєчної шкарлупи тощо. Формування ціннісного сприйняття світу природи 
відбувається під час екскурсій в ліс, парк, сквер.  

Реалізація естетичних смаків, бажання зберегти природу рідного краю 
реалізується в діяльності гуртка “Екологічний театр” еколого-натуралістичного 
центру “Енергія”, що працює на базі комунального закладу освіти Навчально-
виховний комплекс “Дивосвіт” із санаторними групами і класами  
м. Жовті Води (керівник Зотікова Н.С.). Гурток є ініціатором проведення 
просвітницьких заходів в навчальному закладі та в місті Жовті Води. Вихованці 
виступають на шкільних та міських заходах, розповсюджують листівки, 
співпрацюють з засобами масової інформації, беруть участь в конкурсах та 
акціях екологічного спрямування. Екологічний театр – це синтез багатьох 
мистецтв та наукових екологічних знань, який гармонійно перетворює в життя 
принципи гуманістичної спрямованості, природовідповідності, свідомого 
відношення до поведінки та розвитку особистості. Гуртківцями розроблені 
поради “Як допомогти навколишньому середовищу”, які поради носять 
практичний характер і є актуальними для  м. Жовті Води. 

У гуртку “Студія екодизайну” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради (керівник гуртка Алексєєва І.М. ) приділяється 
багато уваги формуванню ключових компетентностей особистості засобами 
народної творчості. Вихованці гуртка знайомляться з культурою українського 
народу, історією народної творчості, здійснюють перші кроку в оволодінні 
прийомами роботи в межах традиційних українських промислів (виготовлення 
оберегів, ляльок - мотанок, колажів тощо).  

Журі звертає увагу на необхідність представлення в конкурсних 
матеріалах діяльності саме творчого учнівського об’єднання (гуртка), а не 
закладу освіти в цілому та зазначає, що конкурсні матеріали повинні 
відповідати вимогам, наданим в умовах проведення конкурсу. 

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


