
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
       30.10.   2018 
 

           м. Дніпро №  585     /0/212-18 

 
 
Про підсумки проведення  
щорічного обласного конкурсу  
“Лелека” 
 

Керуючись Положенням про проведення щорічного обласного конкурсу 
“Лелека”, затвердженим наказом департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 04 грудня 2014 року № 773/0/212-14, зареєстрованим 
в  Головному   управлінні   юстиції   у  Дніпропетровській   області   10   грудня  
2014 року за №33/1854, наказом департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 20 березня 2018 року №141/0/212-18 “Про проведення 
щорічного обласного конкурсу “Лелека”, з метою розширення знань учнівської 
молоді з наукової інформації про стан білого лелеки в області, активізації 
громадської позиції молоді щодо збереження природи рідного краю проведено 
вищевказаний захід. 
 Відповідно до підсумкових протоколів журі 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”)  
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо:  

нагородження цінними подарунками та грамотами департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації (далі – департамент) переможців щорічного 
обласного конкурсу “Лелека” (далі – Конкурс) (додаток 1); 

учасників Конкурсу – грамотами департаменту (додаток 2). 
2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 

селищних та сільських рад (за згодою) ознайомитись з інформаційною 
довідкою про підсумки проведення Конкурсу (додаток 3). 

3. Провести фінансування заходу за рахунок коштів КПКВК 0611162 
“Інші програми та заходи у сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до 
затвердженого кошторису (додаток 4). 
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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     О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  30.10.  2018   № 585  /0/212-18 

 
Список  

переможців щорічного обласного конкурсу “Лелека” 
 
№ 
з/п Учасник Кількість 

балів Місце 
 

Номінація “Наукові дослідження” 
Індивідуальні роботи: 

І вікова категорія: 
1. ІЛЬНИЦЬКИЙ Євген, учень 7 класу комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 33 “Маріїнська багатопрофільна 
гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня” 
Дніпровської міської ради; 

26 І 

2. ДЯЧИШИН Євгеній, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровського районної ради, учень 6 класу 
комунального закладу “Горянівськький навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради; 

23 ІІ 

 

ІІ вікова категорія: 
1. ГАНІСТРАТ Наталія, учениця 10 класу комунального закладу 

“Калинівська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній 
навчальний заклад І−ІІІ ступенів” Гречаноподівської сільської ради 
Широківського району; 

25 І 

2. ШИНКАРЬОВА Євгенія, вихованка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учениця 9 класу 
комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 4  
ім. А.С Макаренка” Кам’янської міської ради; 

23 ІІ 

 

Колективні роботи: 
І вікова категорія: 
1. Гурток “Екосвіт” комунального закладу “Павлівська середня 

загальноосвітня школа” Васильківського району; 27 І 

2. Учні комунального закладу “Водянська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної ради; 25 ІІ 

3. Гурток “Основи екологічних знань” комунального начального закладу 
“Криничанський центр учнівської молоді” Криничанської селищної 
ради; 

19 ІІІ 

 

ІІ вікова категорія: 
1. Вихованці гуртка “Юні екологи” комунального позашкільного 

навчального закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської 
ради; учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 123” Дніпровської міської ради; 

23 ІІ 

2. Гурток “Птах” комунального закладу “Григорівський навчально-
виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний 
навчальний заклад” імені І.Г.Прибора” Васильківського району; 

21 ІІІ 
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Номінація  “Еколого-просвітницька діяльність” 
Колективні роботи: 

ІІ вікова категорія: 
1. Комунальний навчальний заклад “Центр позашкільної освіти” 

Вербківської сільської ради Павлоградського району; 24 ІІ 

2. Комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 4” м. Першотравенська. 19 ІІІ 

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



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  30.10. 2018   № 585   /0/212-18 

 
Список  

активних учасників щорічного обласного конкурсу “Лелека” 
 
№ 
з/п Учасник Кількість 

балів 
 

 Номінація  “Наукові дослідження” 
Індивідуальні роботи: 

ІІ вікова категорія: 
1. МЕРЕЖА Іван, вихованець комунального позашкільного закладу освіти 

“Центр дитячої та юнацької творчості” Солонянського району, учень 9 
класу комунального закладу “Письмечівський заклад загальної середньої 
освіти I-II ступенів” Солонянської  районної ради; 

18 

2. ШИРОКОВ Михайло, учень 10 класу комунального закладу “Бузівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської районної ради. 17 

 

 Номінація  “Еколого-просвітницька діяльність” 
Індивідуальні роботи: 

ІІ вікова категорія: 
1. КАВУН Юлія, учениця 10 класу комунального закладу “Синельниківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4” Синельниківської міської ради; 14 

2. ПРИХОДЬКО Анастасія, учениця 10 класу комунального закладу 
“Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 14 

 

Колективні роботи: 
ІІ вікова категорія: 
1. Комунальний заклад “Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 4” Синельниківської міської ради. 14 

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



Додаток 3 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  30.10. 2018   №  585 /0/212-18 
 

Інформаційна довідка 
про підсумки проведення щорічного обласного конкурсу “Лелека” 

 
Одним з найважливіших напрямів природоохоронної діяльності є охорона 

біологічного різноманіття, зокрема орнітофауни. Одним з охоронюваних видів, 
який може слугувати своєрідним індикатором стану навколишнього 
середовища, є білий лелека. Цей птах селиться там, де природа не була знищена 
чи істотно змінена людською діяльністю. Зникнення цього виду з місць 
гніздівлі свідчить про зниження якості середовища існування. 

З метою розширення знань учнівської молоді про стан популяції білого 
лелеки в області, активізації громадської позиції щодо збереження природи 
рідного краю, розвитку естетичних відчуттів при спілкуванні з природою 
комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді”, за сприяння Публічного акціонерного товариства “ДТЕК 
ДНІПРООБЛЕНЕРГО”, з квітня по жовтень 2018 року проводився щорічний 
обласний конкурс “Лелека” (далі – Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь окремі учні, гуртки та колективи закладів освіти 
з міст: Дніпра, Кам’янського, Першотравенська, Синельникового та районів: 
Васильківського, Верхньодніпровського, Дніпровського, Магдалинівського, 
Солонянського; об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ): 
Гречаноподівської, Криничанської та Вербківської. Всього для участі в 
Конкурсі до обласного оргкомітету надійшло 16 робіт від понад 180 учасників. 

Конкурс проводився за номінаціями: “Наукові дослідження” (11 робіт)  
та “Еколого-просвітницька діяльність” (5 робіт) з урахуванням вікових 
категорій та форми подачі робіт. 

Активно взяли участь у Конкурсі учасники з м. Дніпро, Васильківського 
району, а також Гречаноподівської та Вербківської сільських рад. 

Роботи в номінації “Наукові дослідження” оцінювались за критеріями: 
якість виконаної роботи (тривалість та постійність проведення досліджень) по 
виявленню, фотографуванню та проведенню спостережень за гніздом;  
якість картосхеми місцевості, де гніздяться лелеки (візуальне дослідження), 
наявність та доцільність пропозицій та рекомендацій, які унаочнюють 
результати дослідження; повнота досліджень (тривалість і постійність) по 
виявленню та опису “лелечих їдалень”, аналізу харчового раціону птахів. 

Так, Ганістрат Наталя, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Калинівська середня загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний 
заклад І - ІІІ ступенів” Гречаноподівської сільської ради Широківського району, 
продовжила розпочаті в 2015 році дослідження гніздування білого лелеки на 
території Гречаноподівської ОТГ. У роботі представлена інформація про 
розташування 8 гнізд; об’єкти, на яких розташовані гнізда; стан гнізд; опис 
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Продовження додатка 3 

кормових територій; розміщені анкети з результатами спостережень; буклет 
“Білий лелека в моєму краї”; авторські фотографії та власні висновки; 
моніторингові дослідження про кількість виведених пташенят з 2010 по 2018 
роки. 

Роботи в номінації “Еколого-просвітницька діяльність” оцінювались за 
критеріями: кількість, різноманітність та якість (розкриття поставленої 
проблеми у місцевості, шляхи її вирішення) проведених еколого-
просвітницьких заходів або/та участь у них; оригінальність виконання 
малюнків, листівок, плакатів (власна творча неповторність, виконавська та 
авторська майстерність, реалізація художнього задуму на основі використання 
різних жанрів та видів мистецтва, текстової інформації, повнота розкриття теми 
конкурсу, творча фантазія), інших творчих робіт. 

Еколого-просвітницька діяльність активно проводилась у закладах освіти 
мм. Першотравенськ та Синельникове, Вербківської сільської ради. Учні взяли 
участь у: 

конкурсах малюнків “Збережемо птаха – символ життя”, екологічних 
іграх “В країні пернатих друзів”, святах та вікторинах; 

виступах екологічних агітбригад; 
перегляді фільмів “Лелека на гнізді”, “Лелека білий” 
пошуку віршів, легенд та повір’їв про лелек; 
підготовці рефератів, експрес-повідомлень та презентацій; 
виготовленні листівок та буклетів “Збережи лелеку” тощо. 
Проаналізувавши роботи учасників Конкурсу, журі рекомендує звернути 

увагу на необхідність: 
систематично досліджувати життєдіяльність лелек; 
аналізувати багаторічні моніторингові дослідження; 
вказувати в анкетах повну інформацію про місцезнаходження гнізд 

(населений пункт, місто, район, ОТГ); 
представляти фотодокази нехарактерних для району досліджень видів 

кормових об’єктів; 
створювати якісні картосхеми; 
представляти висновки, які відповідають поставленим меті та завданням; 
вказувати авторство фотографій та творчих робіт; 
представляти звіти про проведення різноманітних еколого-

просвітницьких заходів та сценарії заходів. 
Переможці Конкурсу були нагороджені цінними призами та грамотами 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації, а також цінними 
подарунками Публічного акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО”. 
 
 
Завідувач сектору позашкільної  
освіти та виховної роботи     К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 


