
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  

 

     26.05.   2021 
 

          м. Дніпро №   244    /0/212-21 

 
Про підсумки проведення  
обласного етапу Всеукраїнської  
природоохоронної акції “Годівничка” 
 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 29.01.2021 р. № 32/0/212-21 “Про організацію та проведення обласного етапу 
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка”, з метою виховання ціннісного 
ставлення дітей та молоді до біорізноманіття, проведення широкої просвітницької 
роботи та практичних дій з охорони та збереження орнітофауни в закладах освіти була 
проведений зазначений вище захід. 

За підсумками роботи 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 грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців обласного етапу 
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” (далі - Акція) з дотриманням 
законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-22, 
відповідно до списку (додаток 1).  

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
сільських та селищних рад (за згодою) ознайомитись з інформаційною довідкою про 
підсумки Акції (додаток 2). 

3. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 0611142 “Інші програми та 
заходи у сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до затвердженого кошторису 
(додаток 3). 

4. Координацію роботи щодо виконання 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      Олексій  ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від  26.05. 2021   №  244 /0/212-21 

 
СПИСОК 

переможців обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” 
 

№ 

з/п 

Учасник Клас / освітній заклад Керівник роботи Середній 

бал 
Місце 

 

Індивідуальні роботи 
 

1. ЯЛОЗА  
Сергій 

учень 9 класу комунального закладу “Василівський заклад загальної 
середньої освіти” Губиниської селищної ради 

Волощенко Олена Борисівна, 
вчитель біології, вчитель вищої 
категорії 

28 І 

2. ДЯЧИШИН  
Євгеній 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Обухівської селищної 
ради, учень 8 класу комунального закладу “Горянівський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів” Обухівської селищної ради 

Хуторна Тетяна Сергіївна, 
керівник гуртка вчитель біології  

27 І 

3. ТРОЦЕНКО  
Володимир 

учень 5 класу комунального закладу “Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Вербківської сільської ради 

Калініченко Світлана 
Григорівна, вчитель біології 

25 ІІ 

4. МОСІЄНКО  
Власій 

вихованець гуртка “Юні садівники” комунального навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської ради, учень 6 класу 
комунального закладу “Кочерезький навчально-виховний комплекс 
“Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської ради 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, керівник гуртка 

25 ІІ 

5. ПІВНИЦЬКИИЙ 
Дмитро 

учень 9 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 56” Дніпровської міської ради 

Романій Надія Іванівна, 
заступник директора з 
навчально-виховної роботи, 
вчитель біології 

22 ІІ 

6. КРАПІВНА  
Ніколіна 

вихованка гуртка “Любителі домашніх тварин” комунального закладу 
“Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, учениця 5 класу 
комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів № 11” Нікопольської міської ради 
 

Шубкіна Ірина Олександрівна, 
керівник гуртка 

21 ІІ 
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7. КНИШ  
Анастасія 

вихованка гуртка “Юні лісівники” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради, учениця 4 класу комунального закладу 
“Обухівський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів” 
Обухівської селищної ради 

Книш Марина Володимирівна, 
керівник гуртка 

21 ІІ 

8. ШЕЙКІНА  
Поліна 

учениця 11 класу комунального закладу “Технічний ліцей імені Анатолія 
Лигуна” Кам’янської міської ради 

Кострюкова Юлія 
Володимирівна, вчитель 
біології, хімії 

20 ІІ 

9. МАСЛЄЄВА  
Діана 

вихованка гуртка “Юні фотонатуралісти” комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради 

Явтушенко Богдан 
Миколайович, керівник гуртка 

18 ІІІ 

10. СИСА  
Максим 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Голубівський опорний освітній 
заклад” Перещепинської міської ради 

Кравець Світлана Іванівна, 
вчитель української мови та 
зарубіжної літератури 

17 ІІІ 

11. ЯРОСЛАВЦЕВ 
Ярослав  

вихованець гуртка “Юні фотонатуралісти” комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради 

Явтушенко Богдан 
Миколайович, керівник гуртка 

17 ІІІ 

12. СЛЮСАР  
Марія 

учениця 7 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 25” Кам’янської міської ради 

Яглова Тетяна Петрівна, вчитель 
біології 

17 ІІІ 

13. ЛАЛАЯН  
Азнів 

учень 9 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 35” Кам’янської міської ради 

Ялова Ельнара Вагіф гизи, 
педагог-організатор 

17 ІІІ 

14. ШВЕДЕНКО  
Орина 

учениця 3 класу комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 67 
еколого-економічного профілю” Дніпровської міської ради 

Кононова Олена Володимирівна, 
вчитель початкових класів 

16 ІІІ 

15. ПАХОМОВА  
Варвара 

учениця 8 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 40” Кам’янської міської ради 

Лозовська Людмила Вікторівна, 
вчитель укр. мови і літератури 

16 ІІІ 

16. БІЛА  
Каріна 

учениця 5 класу комунального закладу “Гімназія № 6” Кам’янської міської 
ради 

Браніцька Світлана 
Володимирівна, вчитель 
образотворчого мистецтва 

16 ІІІ 

17. МАРИНЮК  
Єва 

учениця 4 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 5 імені Галини Романової” Кам’янської міської ради 

Белахова Лідія Олександрівна,  
вчитель початкових класів 

16 ІІІ 

18. ДЕМ’ЯНЕЦЬ  
Аліна 

учениця 4 класу комунального закладу “Гімназія № 27” Кам’янської міської 
ради 

Курносова Ольга Зиновіївна, 
вчитель початкових класів 

16 ІІІ 

19. ЗДЕБКО  
Владислав 

учень 3 класу комунального закладу “Гімназія № 12” Кам’янської міської 
ради 

Плякун Олена Василівна, 
вчитель початкових класів 

16 ІІІ 

 

Колективні роботи 
 

1. Вихованці гуртка 
“Юні  зоологи” 

комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді Марганецької міської ради  Дніпропетровської області” 

Пастушкова Анна Валеріївна, 
керівник гуртка 

29 І 
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2. Вихованці гуртка 
“Фітодизайн” 

комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді Марганецької міської ради  Дніпропетровської області” 

Коробка Юлія Сергіївна, 
керівник гуртка 

28 І 

3. Вихованці 
 
Учні 

філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради “Шафран” 
опорного комунального закладу “Могилівська загальноосвітня школа 
І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради 

Ніколаєнкова Ольга Віталіївна, 
керівник гуртка 

26 І 

4. Учні 5-7 класів опорного закладу освіти “Піщанський заклад загальної середньої освіти 
І - ІІІ ступенів” Піщанської сільської ради 

Костюченко Людмила 
Леонідівна та Федоряцька Олена 
Василівна, вчителі біології 

26 І 

5. Вихованці гуртка 
“Природа рідного 
краю” 

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

Гуменюк Любов Михайлівна, 
керівник гуртка 

26 І 

6. Вихованці комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради 

Пархоменко Наталія 
Новомирівна, керівник гуртка 

25 ІІ 

7. Учні 1-11 класів комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 134 гуманістичного 
навчання та виховання” Дніпровської міської ради 

Зубарева Ольга Дмитрівна та 
Подюменко Генрієтта 
Анатоліївна, вчителі біології 

25 ІІ 

8. Вихованці гуртка 
“Юні орнітологи” 

комунального закладу освіти “Іверський заклад загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів” Новопокровської селищної ради 

Гурова Ніла Іванівна, керівник 
гуртка, вчитель біології 

25 ІІ 

9. Вихованці гуртка 
“Юні друзі природи 
середнього 
шкільного віку” 

комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Обухівської селищної ради 

Переверзєва Ганна 
Володимирівна, керівник гуртка 

25 ІІ 

10. Учні комунального закладу загальної середньої освіти № 1 - загальноосвітнього 
закладу І-ІІІ ступенів м. Новомосковська 

Машкова Кристина Андріївна, 
вчитель біології 

25 ІІ 

11. Вихованці гуртка 
“Юні друзі 
природи” 

комунального позашкільного навчального закладу “Центр позашкільної 
роботи № 1” Дніпровської міської ради 

Постол Світлана Іванівна, 
керівник гуртка 

24 ІІ 

12. Учні 1-9 класів Дебальцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад 
дошкільної освіти Васильківської селищної ради 

Шклярук Наталя Андріївна, 
заступник директора з 
навчально-виховної роботи 

24 ІІ 

13. Вихованці гуртка 
“Юні друзі 
природи” 

комунального навчального закладу “Криничанський центр учнівської молоді” 
відділу освіти, культури та спорту виконкому Криничанської селищної ради 

Рогівська Наталія 
Володимирівна, керівник гуртка 

24 ІІІ 

14. Вихованці гуртка 
“Школа друзів 
Планети”, учні 4 
класу 

закладу освіти “Чаплинська середня загальноосвітня опорна школа” 
Дубовиківської сільської ради 

Замкова Наталія Володимирівна, 
вчитель початкових класів 

24 ІІ 
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15. Учні 1 класу опорного закладу освіти “Піщанський заклад загальної середньої освіти 
І - ІІІ ступенів” Піщанської сільської ради (декілька робіт) 

Пискун Ілона Гаріфулліївна, 
вчитель початкових класів 

23 ІІ 

16. Члени шкільної 
екологічної 
агітбригади 
“Дивосвіт” 

комунального закладу “Орлівщинський заклад загальної середньої освіти-
дошкільний заклад І-ІІ ступенів” Піщанської сільської ради 

Дащенко Ніна Миколаївна, 
вчитель біології 

23 ІІ 

17. Учні закладу освіти “Авангардська середня загальноосвітня школа” Васильківської 
селищної ради 

Мормуль Лариса Дементіївна, 
вчитель біології 

23 ІІ 

18. Вихованці гуртків 
екологічного 
профілю 

Магдалинівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Магдалинівської селищної ради 

Погрібняк Світлана Миколаївна, 
керівник гуртка 

23 ІІ 

19. Учні 1-9 класів комунального закладу освіти “Перещепинська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів № 2 (філія комунального закладу освіти “Перещепинський 
опорний освітній заклад № 1”)” Перещепинської міської ради 

Мельник Юлія Олександрівна, 
вчитель біології 

23 ІІ 

20. Вихованці комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровского району” Криворізької міської ради 

керівники гуртків: 
Гейко Ольга Миколаївна та 
Тесленко Наталя Василівна 

23 ІІ 

21. Вихованці гуртка 
“Юні орнітологи” 
учн 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради, 
комунального закладу освіти “Калинівська середня загальноосвітня школа - 
загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів” Гречаноподівської 
сільської ради 

Розумна Ірина Миколаївна, 
керівник гуртка 

23 ІІ 

22. Учні опорного навчального закладу “Апостолівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1” Апостолівської міської ради 

Кулініч Любов Володимирівна, 
вчитель біології 

22 ІІІ 

23. Вихованці 
екологічного 
гуртка “Дивосвіт” 

комунального закладу освіти “Веселівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Межівської селищної ради 

Михайлюк Світлана Іванівна, 
вчитель біології 

22 ІІІ 

24. Учні 1-11 класів Криничуватського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів 
Першотравневської сільської ради 

Карпенко Тетяна Миколаївна, 
вчитель біології 

22 ІІ 

25. Учні закладу загальної середньої освіти № 15 - загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів м. Новомосковська 

Сириця Тетяна Василівна, 
вчитель біології  

22 ІІІ 

26. Вихованці гуртка 
“Любителі 
декоративних і 
свійських тварин” 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

Стасенко Анастасія Віталіївна, 
керівник гуртка 

22 ІІІ 

27. Учні комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 142 імені П’єра де 
Кубертена” Дніпровської міської ради 

Біліченко Світлана Петрівна, 
заступник директора з 

22 ІІІ 
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навчально-виховної роботи, 
вчитель української мови та 
літератури 

28. Учні 1-9 класів закладу освіти “Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” (філія 
комунального закладу освіти “Голубівський опорний освітній заклад” 
Перещепинської міської ради) 

Верас Тетяна Валентинівна, 
педагог-організатор 
Бойко Ольга Юріївна, вчитель 
хімії та біології 

22 ІІІ 

29. Учні 4 класу комунального закладу “Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Апостолівської міської ради 

Іванова Юлія Миколаївна, 
вчитель початкових класів 

21 ІІІ 

30. Учні комунального закладу “Кочерезький навчально-виховний комплекс 
“Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської ради 

Мирна Наталя Миколаївна, 
вчитель біології 

21 ІІІ 

31. Вихованці гуртка 
“Природа і 
фантазія” 

закладу освіти “Центр дитячої творчості “Надія” Першотравенської міської 
ради 

Корольова Людмила Леонідівна, 
керівник творчого об’єднання 
“Екофіл” 

21 ІІІ 

32. Учні комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1” Межівської селищної ради 

Угнівенко Ольга Миколаївнв, 
педагог-організатор 

21 ІІІ 

33. Учні закладу освіти “Степівська гімназія” Гречаноподівської сільської ради Сьомак Григорій Демидович, 
вчитель трудового навчання 

20 ІІІ 

34. Учні комунального закладу освіти “Дерезуватський навчально - виховний 
комплекс “заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад освіти” Іларіонівської селищної ради 

Довга Людмила Вікторівна, 
вчитель хімії, біології 

20 ІІІ 

35. Учні комунального опорного закладу загальної середньої освіти “Раївський 
навчально-виховний комплекс” Раївської сільської ради 

Лукаш Галина Михайлівна, 
педагог-організатор 

20 ІІІ 

36. Учні закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 4” Першотравенської міської ради 

Стряпкова Наталія Пилипівна, 
вчителі хімії та біології 

20 ІІІ 

37. Учні 1-4 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1” Першотравенської міської ради 

Лазаренко Галина Валеріївна, 
педагог-організатор 

20 ІІІ 

 
 
Завідувач сектору  
позашкільної освіти та виховної роботи          Катерина ФЕДОРЧЕНКО 



Додаток 2 

до наказу департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації  

від   26.05. 2021  № 244 /0/212-21 

 

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 2020 року по квітень 2021 року проводив 

обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” (далі-

Акція). 

В Акції взяли участь учасники освітнього процесу закладів освіти з 

Дніпровської, Кам’янської, Апостолівської, Криворізької, Марганецької, 

Нікопольської, Покровської, Новомосковської, Перещепинської, 

Павлоградської, Першотравенської та Синельниківської міських рад; 

Новопокровської, Обухівської, Криничанської, Широківської, Губининської, 

Магдалинівської, Васильківської, Іларіонівської та Межівської селищних рад; 

Могилівської, Гречаноподівської, Першотравневської, Піщанської, 

Богданівської, Вербківської, Дубовиківської та Раївської сільських рад; а також 

КЗО “ОЕНЦДУМ” та філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”. Всього до 

організаційного комітету було подано 106 звітних матеріалів. 

Журі Конкурсу оцінювало творчі роботи учасників з урахуванням форми 

надання матеріалів: індивідуальна або колективна; та 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). 

У конкурсних роботах містилась інформація про заготівлю різноманітних 

кормів в літньо-осінній період, виготовлення годівничок (з природних та 

штучних матеріалів) та різноманітних смаколиків (їстівні годівнички), 

облаштування місць підгодівлі птахів на території закладів освіти, парків, 

скверів, прибудинкових територіях та підвіконнях власних осель, регулярну 

підгодівлю птахів за певним графіком, дослідження видового складу птахів,  

які відвідують годівнички, а також участь юних орнітологів у конкурсах на 

кращий вірш, малюнок, годівничку, презентацію, поробку, вишивку, листівку 

тощо. Багато уваги щодо необхідності підгодовування зимуючих птахів було 

приділено під час проведених тематичних організаційно-масових заходів, 

присвячених орнітофауні. 
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Всього за період Акції, відповідно до звітних матеріалів, учнями та 

вихованцями закладів загальної середньої і позашкільної освіти було створено 

більше 1 400 годівничок. 

Проаналізувавши роботи учасників Акції, журі рекомендує звернути 

увагу на необхідність: 

дотримуватись умов проведення акції (реалізовувати три етапи 

проведення акції); 

надавати щоденники спостережень та графіки підгодівлі птахів; 

надавати список використаних джерел; 

вказувати авторство фотографій; 

представляти підтвердження виконаної роботи (фотографії у різну 

погоду, власні спостереження дітей тощо); 

шукати фотозображення птахів в мережі інтернет за латинською назвою; 

виявляти птахів не тільки візуально, а й за співом; 

проводити спостереження за птахами тривалий час з метою виявлення їх 

максимально можливого видового різноманіття; 

відображати у звітних матеріалах когнітивні, діяльнісні, ціннісні, 

поведінкові аспекти розвитку позитивних рис характеру особистості при 

проведенні індивідуальної підгодівлі птахів, тематичних виховних годин, 

круглих столів, конкурсів плакатів тощо. 

11 робіт (4 індивідуальних та 10 колективних) переможців обласного 

етапу Акції, які набрали найбільше балів (посіли І та ІІ місця), візьмуть участь у 

Всеукраїнському етапі Акції, який буде проводитись на базі Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України. 

 

 

Завідувач сектору 

позашкільної освіти та виховної роботи   Катерина ФЕДОРЧЕНКО 


