
 
 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     13.06.   2018 
 

         м. Дніпро №   364    /0/212-18 

 
Про підсумки проведення  
обласного етапу Всеукраїнської акції 
учнівської молоді  “День зустрічі птахів” 
 

Керуючись  наказом  департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації  
від 23 березня 2018 року № 154/0/212-18 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської природоохоронної акції “День зустрічі птахів”, з метою 
виховання ціннісного ставлення до природи, проведення широкої 
просвітницької роботи та практичних дій з охорони та збереження орнітофауни 
в закладах освіти з вересня 2017 року по квітень 2018 року проводився 
обласний етап Всеукраїнської акції учнівської молоді “День зустрічі птахів”.  

За підсумками оцінювання звітних матеріалів учасників заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити список переможців обласного етапу Всеукраїнської акції 
учнівської молоді “День зустрічі птахів” (далі – Акція), що додається. 

2. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф.: 

2.1. Здійснити організаційних  заходів щодо нагородження грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців Акції, відповідно 
до затвердженого списку. 

2.2. Відзначити активних учасників відповідно до списку (додаток 1). 
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад та об’єднаних територіальних громад (за згодою): 
3.1. Ознайомитися з аналітичною довідкою про підсумки проведення Акції 

(додаток 2). 
3.2. Вжити заходів щодо забезпечення подальшої участі учнів та вихованців 

закладів освіти у масових заходах за еколого-натуралістичним напрямом 
позашкільної освіти. 
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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 освіти  
і науки облдержадміністрації     О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 13.06.2018 № 364 /0/212-18 

 
Список  

переможців обласного етапу 
Всеукраїнської акції учнівської молоді “День зустрічі птахів” 

 
Номінація “Майстер-клас: “Шпаківні і дуплянки своїми руками” 

 

 І місце 
 

1. ПАВЛЮТКІН  
Петро,  
ПЕНЦОВ  
Данило 

учні 9 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний 
заклад - дошкільний навчальний заклад №26” 
Кам'янської міської ради; 
 

2. ДУХОВЕНКО 
Максим 

учень 1 класу комунального закладу “Вербківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Вербківської 
сільської ради Павлоградського району; 
 

3. ШПОНЬКА  
Дмитро 

учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Олексіївська загальноосвітня школа I-III ступенів” 
Нікопольської районної ради (кер. Макаренко Т. І.); 
 

4. ШПОНЬКА  
Денис 

учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Олексіївська загальноосвітня школа I-III ступенів” 
Нікопольської районної ради (кер. Макаренко Т. І.); 
 

ІІ місце 
5. МАРУШЕНКО 

Максим 
учень 10 класу комунального закладу 
“Славгородський заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів” Славгородської селищної ради 
Синельниківського району; 
 

6. ЦИГАНОК  
Марк 

учень 9 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів – академічний ліцей №15” 
Кам’янської міської ради (керівники: Тіткова А.М., 
Брич К.А.); 
 

7. ВАН-ФУН-ДІН 
Вадим 
 
СЕМЕНОВ 
Семен 

учень 9 класу комунального закладу “Новоселівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів” 
Петропавлівського району; 
учень 2 класу комунального закладу “Новоселівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Петропавлівського району; 
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8. ІСТОМІН 

Олександр,  
ЛАХОВ  
Андрій 

учні 10 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс "Ліцей-
спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів 
№10” Марганецької міської ради  
(керівник Гудошник М.М.). 
 

 

Номінація “Агітаційна робота” 
 

 І місце 
 

1. КРАВЧУК  
Діана 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та 
юнацтва” м. Покров (керівник Бондар О.І.); 
 

2. ВОВК  
Дарина 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та 
юнацтва” м. Покров (керівник Гриценко Н.О.); 
 

3. ШАТАЛОВА 
Катерина, 
РУДНЄВ Даніїл, 
МАЦЕНКО Максим, 
ВАЛЬЧУК Ренат 
 

учні 3 класу комунального закладу  “Середня 
загальноосвітня школа №6”  м. Покров. 
 

ІІ місце 
 

4. ЗАЙВА Андрій, 
БОГУЦЬКА Альона, 
САПАЧОВ Андрій, 
ЗАГОРУЙ Іван, 
ШАЛЕЙКО 
Олександра 
 

 

учні 5 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний 
заклад - дошкільний навчальний заклад №26” 
Кам'янської міської ради; 
 

5. ЗАХАРОВА  
Анна 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітній заклад І-ІІ ступенів – 
Тернівський ліцей” Криворізької міської ради; 
 

6. Учні 2 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №6” 
м. Покров (керівник Лопатнікова О.Е.). 
 

 
ІІІ місце 

 

7. Учні 3 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №6” 
м. Покров (керівник Петрова Р.С.). 
 

8. Учні 2 класу комунального закладу “Новоіванівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Юр’ївської районної ради (керівник Рябуха І.М.) 
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Номінація “Найщедріша годівничка” 
 

 ІІ місце 
 

1. ВЕРЬОВКІНА 
Милана 

учениця 6 класу комунального закладу  “Середня 
загальноосвітня школа №25” Кам’янської міської 
ради (керівник Маринчук С.А.); 
 

2. Гурток “Валеологія” комунального закладу  “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” виконавчого комітету 
Марганецької міської ради (керівник Коробка Ю.С.); 
 

3. Учні 2 класу комунального закладу освіти “Новопідгороднянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної ради 
(керівник Науменко В.А.). 
 

ІІІ місце 
4. Гурток “Юні друзі природи” відокремленого підрозділу Надіївської філії 

І-ІІ ступенів комунального закладу освіти  “Солонянське  навчально-
виховне об’єднання "Солонянська  середня загальноосвітня школа №1  
І-ІІІ ступенів - Центр позашкільної освіти" (опорний заклад) 
Солонянської селищної ради (керівник Грицюк М.В.); 
 

5. Комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 48” Криворізької міської ради. 
 

Номінація “Найкращий організатор біологічних свят” 
 

 І місце 
 

1. РОГІВСЬКА  
Наталія 
Володимирівна 

керівник гуртка “Юні друзі природи” 
комунального навчального закладу 
“Криничанський центр учнівської молоді” 
Криничанської селищної ради; 
 

2. КОСТРЮКОВ 
Владислав 

учень 10 класу комунального закладу “Технічний 
ліцей” Кам’янської міської ради; 
 

3. КОСТРЮКОВА  
Юлія 
Олександрівна 

вчитель біології комунального закладу 
“Технічний ліцей” Кам’янської міської ради 
 

4. СЛИНЬКО  
Світлана 
Іванівна 

керівник гуртка комунального закладу 
“Криничанський центр учнівської молоді” 
Криничанської селищної ради. 
 

ІІ місце 
 

5. СОКОЛОВА  
Вікторія 
Григорівна 

вчитель біології комунального закладу освіти 
“Башмачанська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів”  Солонянської районної ради; 
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6. САГАНЕЦЬ  

Ірина 
Миколаївна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та 
юнацтва” м. Покров; 
 

7. Комунальний заклад “Олександрівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад” 
Юр’ївської районної ради; 
 

8. ГВОЗДЬ  
Ірина 
Миколаївна 

вчитель біології районного комунального закладу 
освіти “Демуринська середня загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів” Межівської селищної ради; 
 

9. АРТЕМЕНКО  
Тетяна 
Володимирівна 

керівник гуртка комунального закладу 
“Софіївський центр творчості” Софіївської 
селищної ради; 
 

10. ГРЕЧИНА  
Валентина 
Іванівна 

вчитель комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №44” Кам’янської міської 
ради. 
 

ІІІ місце 
 

11. ПЕТЛІНА  
Катерина 
Афанасіївна 

вчитель початкових класів комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №42”  Криворізької міської ради; 
 

12. ПОВІРЕНА  
Валентина  
Олександрівна 

вчитель початкових класів комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових 
інформаційних технологій - загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад” Кам’янської міської ради; 
 

13. ПАВЛЮЧЕНКО  
Таїсія 
Володимирівна 
 

вчитель початкових класів комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №12” 
Кам’янської міської ради; 
 

14. КУЖДА  
Наталія 
Олексіївна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради; 
 

15. МІХНО  
Єлизавета 
Анатоліївна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та 
юнацтва”  м. Покров; 
 

16. МЕДВЕДЄВА  
Ольга 
Анатоліївна 

вчитель початкових класів комунального закладу 
“Загальноосвітній ліцей м. Покров 
Дніпропетровської області”; 
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17. 
МУЗИКА  
Анна 
Вікторівна 

вчитель комунального закладу “Андріївська 
середня загальноосвітня школа- загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Широківської 
районної ради; 
 

18. АВДЄЄВА  
Світлана 
Кіндратівна 

вчитель біології комунального закладу освіти 
“Чорнявщинська  загальноосвітня  школа    І-ІІІ 
ступенів” Юр’ївської селищної ради; 
 

19. КОЛЄСОВА  
Валентина 
Григорівна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 
Дніпровського району”. 

  

Номінація “Комплексні роботи” 
 

І місце 
 

1. КАЛІНІЧЕНКО  
Світлана 
Григорівна 

вчитель біології комунального закладу 
“Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Вербківської сільської ради 
Павлоградського району. 
 

ІІ місце 
2. ГУРОВА  

Ніла 
Іванівна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
закладу освіти “Солонянський районний центр 
дитячої та юнацької творчості”; 

3. КОСТЮК  
Олександра 
Миколаївна 

вчитель біології комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 20” Нікопольської міської ради. 
 

ІІІ місце 
4. ЗУБАРЕВА  

Олександра 
Миколаївна 
ПОДЮМЕНКО  
Генрієтта 
Анатоліївна 
 

вчителі біології комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 134 гуманістичного 
навчання та виховання” Дніпровської міської 
ради. 
 

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



Додаток  1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 13.06. 2018  № 364 /0/212-18 
 

 
Список 

активних учасників Всеукраїнської акції учнівської молоді  
“День зустрічі птахів” 

  

 Номінація “Майстер-клас: “Шпаківні і дуплянки своїми руками” 
 

1. ЧЕРНЕНКО 
Анастасія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Дерезуватський навчально-виховний комплекс” 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Синельниківської 
районної ради” (керівник Мойсєєва К. І.) 
 

 Номінація “Агітаційна робота” 
1. СЕМЕНЕНКО 

Дарина 
вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та 
юнацтва” Покровської міської ради (керівник 
Ключнікова Є.В.) 
 

2. НЕДІЛЬКО 
Анастасія 

учениця 8 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №28” Кам’янської міської 
ради (керівник Дроздова Н.М.) 
 

3. ПИСАРЕНКО 
Тимофій 

учень 2 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №28” Кам’янської міської 
ради (керівник Дроздова Н.М.) 
 

4. САРАПІНА 
Валерія 

учениця 5 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №28” Кам’янської міської 
ради (керівник Дроздова Н.М.) 
 

5. МАРЧЕНКО 
Валерія 

учениця 3 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №28” Кам’янської міської 
ради (керівник Головньова Д.В.) 
 

6. ДУШКО  
Софія 

учениця 3 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №34” Кам’янської міської 
ради 
 

7. БАТИР  
Анна 

учениця 7 класу районного комунального закладу 
освіти “Демуринська середня загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів” Межівської селищної ради 
 

8. ЛІСАНЕВИЧ 
Карина 

учениця 11 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи №78 Криворізької міської ради 
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9. ПОБЕРЕЖНА 
Марина 

учениця 11 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи №78 Криворізької міської ради 

10. СКАЛИГА 
Катерина, 
АПЕРЧОЙ 
Дмитро, 
ВОВЧЕНКО 
Олександр,  
ВАН-ФУН-ДІН 
Вадим 
 

учні 9 класу, комунального закладу “Новоселівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Петропавлівського району  
(керівник Приходченко А.М.) 
 

11. Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа №105” 
Дніпровської міської ради (вчитель біології Крістальна Н.К.) 
 

12. Учні 8 класу комунального закладу “Новоіванівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Юр’ївської районної ради 
 

 Номінація “Найщедріша годівничка” 
1. ПОЛЬСЬКА Поліна учениця 2 класу Навчально-виховного 

комплексу – академічний ліцей № 15 
Кам’янської міської ради  
(керівники: Брич К.А., Тіткова А.М.) 
 

2. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 12” 
Кам’янської міської ради 
 

3. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 2” 
Покровської міської ради 
 

 Номінація “Найкращий організатор біологічних свят” 
 

1. ШАПОВАЛ Г. М. вчитель біології та хімії комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс 
№37” Кам’янської міської ради 
 

2. ГОДЬКО О. П. вчитель біології та екології 
комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №19” 
Кам’янської міської ради 
 

3. КОВАЛЕНКО О.П. вчитель загальноосвітнього відділення 
комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа-інтернат зі спеціалізованим 
відділенням для дітей, які потребують 
корекції розвитку – центр розвитку 
дитини “Гармонія” Кам’янської міської 
ради 
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4. ДРОЗДОВА Н. М. 
 

вчитель біології комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №28” 
Кам’янської міської ради 
 

5. ПАСЬКО С.І. керівник гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради, вчитель 
біології комунального закладу освіти 
“навчально-виховний комплекс №104” 
Дніпровської міської ради 

6. МОРМУЛЬ Л. Д. вчитель Авангардської середньої 
загальноосвітньої школи Васильківської  
райдержадміністрації 
 

7. НАУМЕНКО В.А. вчитель початкових класів комунального 
закладу освіти “Новопідгороднянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Межівської селищної ради 
 

8. ЄВДОКІМОВА В.В. учитель початкових класів комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс 
№37” Кам'янської міської ради  
 

9. РАКОВЕЦЬ О.С. керівник гуртка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради 
 

10. КАТАЛЬНИКОВА С.В. керівник гуртка Міського еколого-
натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради 
 

  

Номінація “Комплексні роботи ” 
 

1. Криворізька  Тернівська  гімназія  Криворізької  міської ради. 
 

2. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 44” 
Кам’янської міської ради. 
 

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



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 13.06. 2018  № 364  /0/212-18 

 
Аналітична довідка 

про підсумки проведення обласного етапу  
Всеукраїнської акції учнівської молоді  “День зустрічі птахів” 

 
З метою ознайомлення з видовим різноманіттям зимуючих, кочових та 

перелітних птахів рідного краю, надання учням знань з орнітології, формування 
гуманного ставлення до птахів та мотивації інтересу до їх охорони з вересня  
2017 року по квітень 2018 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” проведено обласний етап 
Всеукраїнської акції учнівської молоді  “День зустрічі птахів”. 

В обласному етапі акції взяли участь заклади загальної та позашкільної 
освіти 6 міст, 8 районів та 7 об’єднаних територіальних громад 
Дніпропетровської області: мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, 
Покрова, Нікополя; Васильківського, Дніпровського, Нікопольського, 
Солонянського, Синельниківського, Петропавлівського, Широківського, 
Юр’ївського районів; Солонянської, Межівської, Криничанської, Юр’ївської, 
Софіївської, Славгородської (Синельниківський район) селищних рад, 
Вербківської сільської ради Павлоградського району. 

В акції взяли участь 86 учасників. 
Всеукраїнська акція учнівської молоді “День зустрічі птахів” проводилася 

за номінаціями: “Майстер-клас: “Шпаківні і дуплянки своїми руками”, 
“Агітаційна робота”, “Найщедріша годівничка”, “Найкращий організатор 
біологічних свят”, “Комплексні роботи”. 

У номінації “Майстер-клас: “Шпаківні і дуплянки своїми руками” брали 
участь 9 учасників.  

Цікаві роботи з відеоматеріалами та мультимедійним підкріпленням були 
надані учнями 9 класу комунального закладу освіти “Олексіївська 
загальноосвітня школа I-III ступенів” Нікопольської районної ради (керівник 
Макаренко Т. І.). В них поетапно було відтворено процес майстрування 
шпаківень та їх розвішування в природі. Також всебічно описані та фото 
задокументовані матеріали надіслали Павлюткін Петро, Пенцов Данило, учні 9 
класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад №26”” Кам'янської міської 
ради, Духовенко Максим, учень 1 класу комунального закладу “Вербківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Вербківської сільської ради 
Павлоградського району, цікаві домівки для птахів зробили Ван-Фун-Дін 
Вадим, учень 9 класу, Семенов Семен, учень 2 класу комунального закладу 
“Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Петропавлівського 
району 

Номінація “Агітаційна робота” була представлена роботами 31 учасника. 
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Палітра форм агітаційних робот включала буклети, стінгазети, плакати, 
листівки. 

Цікаві буклети та листівки представили вихованці комунального 
позашкільного навчального закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва 
Покровської міської ради Вовк Дарина та Кравчук Діана (керівники:  
Гриценко Н.О., Бондар О.І.), Шаталова Катерина, Руднєв Даніїл, Маценко 
Максим, Вальчук Ренат, учні 3 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №6” Покровської міської ради. 

В агітаційних матеріалах учасників відображено різноманітну кормову 
базу птахів взимку, надані цікаві відомості про зимуючих птахів, звернення до 
населення. В цій номінації учасниками Акції надані також малюнки, фотографії 
птахів, видові назви яких приведені на українській мові та латиною. 

В номінації “Найщедріша годівничка” взяло участь 11 учасників, які 
приділили увагу якості та творчому виконанню годівничок. Діяльність 
учасників з регулярної підгодівлі та спостереження за видовим різноманіттям 
птахів, які відвідували годівнички, нажаль, була відображена не в повному 
обсязі, або відсутня. Розмаїття творчих задумок дітей було реалізовано в 
цікавих формах годівничок, використанні незвичних матеріалів, а головне, що 
годівнички зроблені з урахуванням потреб птахів та зручні для них. Серед 
найбільш активних та творчих майстрів (виготовлена 21 годівничка) – учні 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48. 

Верьовкіна Мілана, учениця 6 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №25” Кам’янської міської ради (керівник:  
Маринчук С.А.) представила дослідницький проект, “Зимуючі птахи 
Дніпропетровщини”, в якому надала результати спостережень за зимуючими 
птахами.  

Важливо, щоб учасники акції відображали в своїх роботах три 
критеріальні аспекти цієї номінації: виготовлення та розвішування годівничок, 
регулярність підгодівлі, спостереження за видами птахів та їх кількістю, що 
мало бути фотозадокументовано та супроводжено описовою частиною. 

В номінації “Найкращий організатор біологічних свят” взяли участь  
29 учасників. Педагогами області були представлені розробки виховних 
заходів: свят, вікторин, конкурсів. Цікаві змістовні матеріали були надані 
Кострюковою Ю. О., вчителем біології комунального закладу “Технічний 
ліцей” Кам’янської міської ради, Кострюковим Владиславом, учнем 10 класу 
комунального закладу “Технічний ліцей” Кам’янської міської ради,  
Слинько С. І., Рогівською Н. В., керівниками гуртка комунального навчального 
закладу “Криничанський Центр учнівської молоді” Криничанської селищної 
ради, Саганець І. М., керівником гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” Покровської міської 
ради.  

У номінацію “Комплексні роботи” увійшли роботи 6 учасників, які 
представили звіти за результатами проведення заходів за багатьма номінаціями 
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Акції. Практично всі заклади освіти, представлені в цій номінації, надали, 
переважно, фотозвіти, які відображали практичну спрямованість заходів. 
Хотілося щоб у наданих матеріалах більш повно була представлена методична 
складова. Прикладом може бути матеріали, представлені Калініченко С.Г., 
вчителем біології комунального навчального закладу “Вербківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Вербківської сільської ради 
Павлоградського району. 

За підсумками оцінювання творчих робіт учасників акції журі зробило 
акцент на необхідності приділення достатньої уваги ознайомленню дітей з 
біологічною різноманітністю птахів України, особливо орнітофауною 
Дніпропетровщини, висвітленню народних традицій з використанням 
народознавчого та краєзнавчого матеріалу. Учасникам акції необхідно 
враховувати методичну та практичну спрямованість виховних заходів, 
впроваджувати інноваційні форми проведення, вітається креативний підхід та 
власне авторство наданих матеріалів. Обов’язково необхідно надавати список 
використаної літератури та інтернет - ресурсів. 

Проведення акції учнівської молоді “День зустрічі птахів” сприяло 
формуванню екологічної свідомості підростаючого покоління, їх активної 
життєвої позиції, розвитку творчих здібностей, естетичного сприйняття світу, 
любові до рідної землі та її окраси птахів. 

 
 

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


