
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
   19.06.    2018 
 

           м. Дніпро №  375  /0/212-18 

 
Про підсумки проведення  
обласного етапу Всеукраїнської  
природоохоронної акції “Годівничка” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 20.03.2018 року №142/0/212-17 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка”, з метою виховання 
ціннісного ставлення до біорізноманіття, проведення широкої просвітницької 
роботи та практичних дій з охорони та збереження орнітофауни в закладах освіти 
проведено обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка”. 

За підсумками протоколу журі  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад та об’єднаних територіальних громад (за згодою) ознайомитись з 
інформаційною довідкою про підсумки проведення обласного етапу 
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” (далі – Акція), що 
додається. 

2. Затвердити списки переможців та активних учасників Акції, що 
додаються. 

3. 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 Акції та 
відзначення її активних учасників. 

4. Координацію роботи щодо 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 



Додаток 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  19.06.  2018  № 375 /0/212-18 

 
Інформаційна довідка 

про підсумки проведення обласного етапу 
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” 

 
З метою ознайомлення з видовим різноманіттям зимуючих птахів своєї 

місцевості, оволодіння методиками їх визначення, спостереження та обліку,  
виховання гуманного ставлення до птахів комунальний заклад освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) з вересня 2017 року по квітень 2018 року проводив 
обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка”  
(далі – Акція). 

В обласному етапі Акції взяли участь заклади загальної середньої та 
позашкільної освіти мм. Вільногірська, Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, 
Марганця, Нікополя, Павлограда, Покрова, Першотравеньська, 
Апостолівського (Апостолівська об’єднана територіальна громада (далі – ОТГ), 
Васильківського, Дніпровського, Криничанського (у тому числі з 
Криничанської ОТГ), Магдалинівського, Межівського (Межівська ОТГ), 
Нікопольського (Лошкарівська ОТГ), Новомосковського, Павлоградського  
(у тому числі з Вербківської та Троїцької ОТГ), Покровського (Покровська 
ОТГ) Синельниківського (Іларіонівська ОТГ), Солонянського, Софіївського 
(Софіївська ОТГ), Томаківського (Томаківська ОТГ) та Царичанського 
(Могилівська ОТГ) районів. Всього до організаційного комітету було подано  
70 звітних матеріалів. 

Журі Конкурсу оцінювало творчі роботи учасників за критеріями: 
вивчення орнітофауни своєї місцевості (спостереження, складання каталогу 
птахів, робота з літературою тощо); виготовлення годівниць та заготівля корму; 
розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів; творчі конкурси 
(вірш, малюнок, листівка тощо). 

Активно взяли участь у Акції учасники з міст: Дніпра, Кривого Рогу, 
Марганця, Павлограда; районів: Васильківського, Криничанського 
(Криничанська ОТГ), Магдалинівського, Нікопольського (Лошкарівська ОТГ), 
Новомосковського та Софіївського (Софіївська ОТГ). 

Не всі учасники на достатньому рівні реалізували умови Акції (отримали 
менше 18 балів). Учасникам знижувались бали з причин відсутності або 
часткового виконання: картосхем розміщення діючих годівничок (представлено 
у декількох роботах), графіків підгодівлі птахів (годували нестабільно), 
щоденників спостережень з видовим складом та особливостями поведінки 
птахів (надавались щоденники з бідним видовим складом, що може свідчити 
про низькі знання видового складу птахів); зазначення птахів, які не 
зустрічаються на досліджуваній території (необхідно надавати фотодокази). 
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Журі рекомендує керівникам учнівських проектів проводити екскурсії 
для дітей у природу з метою візуального ознайомлення з видовим складом 
птахів. 

За підсумками оцінювання творчих робіт учасників Акції для участі  
у фінальному етапі всеукраїнського рівня до Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді надіслано 6 робіт переможців та 
призерів, які посіли І та ІІ місця, а саме: 

комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс №4 
“Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад (дитячий 
садок)” Дніпровсбкої міської ради; 

гуртка “Екосвіт” комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” виконавчого комітету  
Марганецької міської ради; 

комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда; 

гуртка “Юні охоронці природи” комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учнів комунальних закладів освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 76”  та “Середня загальноосвітня школа № 140” Дніпровської міської 
ради; 

гуртка “Юні натуралісти” комунального закладу “Криничанський центр 
учнівської молоді” Криничанської селищної ради Криничанського району. 

ЄРЬОМЕНКО Аліни та ТРУСОВОЇ Юлії, вихованок комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
виконавчого комітету Марганецької міської ради, учениць 10 класу 
комунального  закладу   “Марганецька  спеціалізована  загальноосвітня   школа  
І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивченням окремих предметів” Марганецької 
міської ради. 
 
 
Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи      К. Є. ФЕДОРЧЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  19.06. 2018  № 375 /0/212-18 

 
 

Список переможців 
обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” 

 
№ 
з/п Учасник Кількість 

балів Місце 

1. Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 4 “Середня 
загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” 
Дніпровської міської ради; 
 

27 І 

2. Вихованці гуртка “Екосвіт” Міського еколого-натуралістичного центру 
дітей та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської 
ради; 
 

26 І 

3. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда; 
 

26 І 

4. Вихованці гуртка “Юні охоронці природи” комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, учні комунальних закладів освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 76” та “Середня загальноосвітня 
школа № 140” Дніпровської міської ради; 
 

25 ІІ 

5. Гурток “Юні натуралісти” комунального навчального закладу 
“Криничанський центр учнівської молоді” Криничанської селищної ради 
Криничанського району; 
 

24 ІІ 

6. ЄРЬОМЕНКО Аліна та ТРУСОВА Юлія, вихованки Міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого 
комітету Марганецької міської ради, учениці 10 класу комунального 
закладу “Марганецька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів” 
Марганецької міської ради; 
 

24 ІІ 

7. Комунальний заклад “Орлівщинський навчально-виховний комплекс 
“загальноосвітній заклад-дошкільний заклад” Новомосковської районної 
ради; 
 

23 ІІІ 

8. АБРАМОВИЧ Аліна та НИКИТЧЕНКОВ Олександр, учні 8 класу 
комунального закладу загальної середньої освіти “Шевченківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Лошкарівської сільської ради 
Нікопольського району; 
 

22 ІІІ 

9. Вихованці гуртка “Юні друзі природи молодшого шкільного віку” 
комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція юних 
натуралістів” Магдалинівської районної ради; 
 

22 ІІІ 

10. Вихованці гуртка “Юні друзі природи” комунального закладу 
“Дубовиківська середня загальноосвітня школа” Васильківського 
району; 

22 ІІІ 
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11. Учні 7 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 117” Дніпровської міської ради; 
 

22 ІІІ 

12. Гурток “Основи екологічних знань” комунального навчального закладу 
“Криничанський центр учнівської молоді” Криничанської селищної ради 
Криничанського району; 
 

21 ІІІ 

13. Комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 37” Криворізької міської ради; 
 

21 ІІІ 

14. Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа № 63” 
Дніпровської міської ради; 
 

21 ІІІ 

15. Вихованці гуртка “Природа і фантазія” комунального закладу 
“Софіївський центр творчості” Софіївської селищної ради Софіївського 
району; 
 

21 ІІІ 

16. Вихованці гуртків “Любителі декоративних і свійських тварин” та 
“Птахівництво” комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учні комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 140” Дніпровської міської ради; 
 

21 ІІІ 

17. Вихованці гуртка “Юні друзі природи” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи  
№ 1” Дніпровської міської ради; 
 

21 ІІІ 

18. Комунальний заклад “Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Новомосковської районної ради. 
 

21 ІІІ 

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від   19.06. 2018   № 375 /0/212-18 

 
 

Список активних учасників 
обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” 

 
№ 
з/п Учасник Кількість 

балів 
1. Комунальний заклад освіти “Спеціалізована школа № 134 гуманістичного 

навчання та виховання” Дніпровської міської ради; 
 

19 

2. Комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42” 
Криворізької міської ради; 
 

18 

3. Комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61” 
Криворізької міської ради; 
 

18 

4. КОВАЛЬ Артур, вихованець комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр”, учень 5 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10” м. Нікополя; 
 

19 

5. Вихованці комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” та 
учні комунального закладу “Кочерезький навчально-виховний комплекс 
“Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської 
сільської ради Павлоградського району; 
 

19 

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

19 

7. Учні 3 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа  
№ 26” Дніпровської міської ради; 
 

18 

8. Учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 97 імені  
П.І. Шкідченка” Дніпровської міської ради; 
 

19 

9. МАТВІЙЧУК Інна, вихованка Солонянського районного центру дитячої та 
юнацької творчості, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Письмечівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Солонянської 
районної ради; 
 

18 

10. Комунальний заклад “Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Павлоградського району; 
 

18 

11. Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 106 “середня 
загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” 
Дніпровської міської ради; 
 

18 

12. Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа № 31” 
Дніпровської міської ради; 
 

19 

13. Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс № 48 “школа  
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської 
міської ради; 

20 
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14. Учні 1, 5 та 6 класів комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 7  
з поглибленим вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради; 
 

20 

15. Учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 84” 
Дніпровської міської ради; 
 

19 

16. Вихованці гуртка “Екологічна варта” комунального закладу “Авангардська 
середня загальноосвітня школа” Васильківського району; 
 

18 

17. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Будинок творчості дітей та 
юнацтва” м. Покрова; 
 

18 

18. Комунальний заклад освіти “Демуринська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” 
Межівської селищної ради Межівського району; 
 

19 

19. Учні 4 класу комунального закладу “Апостолівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3” Апостолівської міської ради Апостолівського району; 
 

18 

20. Учні 1-8 класів комунального закладу “Миролюбівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступеня” Новомосковської районної ради; 
 

18 

21. Комунальний заклад “Перещепинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 2” Новомосковської районної ради; 
 

18 

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


