
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
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/ / / / -  2021 м. Дніпро № 55Ь  /0/212-21

Про підсумки проведення 
щорічного обласного
конкурсу “Лелека”

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 11.02.2021 №51/0/212-21 “Про організацію та проведення щорічного 
обласного конкурсу “Лелека”, з метою розширення знань учнівської молоді про 
стан білого лелеки в області, активізації громадської позиції щодо збереження 
природи рідного краю в закладах освіти протягом квітня -  жовтня 2021 року 
було проведено зазначений вище захід.

Відповідно до підсумкових протоколів журі

НАКАЗУЮ:

1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого- 
натуралістинний центр дітей та учнівської молоді” Педану Ю.Ф. здійснити 
організаційних заходів щодо нагородження грамотами департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації переможців II етапу щорічного обласного 
конкурсу “Лелека” (далі -  Конкурс) з дотриманням законодавства України 
в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, відповідно 
до списку (додаток 1).

2. Керівникам органів управління освітою сільських, селищних та міських 
рад (за згодою), директорам комунальних закладів освіти Дніпропетровської 
обласної ради, закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
ознайомитись з інформаційною довідкою про підсумки Конкурсу (додаток 2).

3. 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.
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Виконуюча обов'язки 
директора департаменту Наталія ЛИТВИНЕНКО



Додаток 1
до наказу департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від / /  U ACcLf № S 3  S' /0/212-21

Список переможців
щорічного обласного конкурсу “Лелека” у 2021 році

М  Вікова  
з/п кат егорія

П різвищ е, ім ’я  
перемож ця  

(гурт ок)

Іїїдивідуальп і р о б от и :

1. І КОВТУН
Владислава

2. II ДЯЧИШИН
Євгеній

Заклад освіт и/ст рукт урпий підрозділ закладу  
освіт и

П різвищ е, ім 'я, по  
бат  ь кові перівп и ка

НОМІНАЦІЯ “ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

Загальна М ісце  
кількіст ь  

балів

член учнівського об’єднання “Орнітолог”, 
учениця 7 класу комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа 
1 -  III ступенів” Царичанської селищної ради

вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради”, учень 9 класу 
комунального закладу освіти “Обухівський 
ліцей № 2” Обухівської селищної ради

ТКАЧЕНКО 43 1
Алла Іванівна, 

вчитель біології

ХУТОРНА 40 II
Тетяна Сергіївна, 

керівник гуртка, вчитель 
біології

j . II АНДРУЩЕНКО
Надія

вихованка гуртка “Екосвіт”, учениця 11 класу 
комунального закладу освіти “Павлівський 
ліцей” Васильківської селищної ради

ЛАКУСТА 
Любов Миколаївна, 

вчитель біології

40 II



2
Продовження додатка 1

4. II ЛУКЬЯНЕНКО
Ілона

К олект ивні р о б от и :

вихованка гуртка “Екосвіт”, учениця 1 1 класу 
комунального закладу освіти “Павлівський 
ліцей” Васильківської селищної ради

5. І Вихованці гуртка вихованці комунального закладу “Міський
“Юні екологи” еколого-натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді Марганецької міської 
ради”, учні комунального закладу освіти 
“Марганецька спеціалізована загальноосвітня 
школа І -  III ступенів № 9 
з поглибленим вивченням окремих предметів” 
Марганецької міської ради

БАСАНСЬКА 
Владлена Дмитрівна, 

керівник гуртка

К олект ивні робот и:

НОМІНАЦІЯ “ ЕКОЛОГО-ПРОСВІГНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ”

6. І

7. І

Вихованці гуртка 
“Юні квітникарі”

вихованці комунального навчального закладу ЛОБОДКЖ
“Криничанський Центр учнівської молоді”, Валентина Миколаївна, 
учні комунального закладу “Криничанська керівник гуртка
середня загальноосвітня школа 1 -  III ступенів 
№ І” Криничанської селищної ради

Вихованці гуртка учні комунального закладу “Чаплинська середня 
“Школа друзів загальноосвітня опорна школа” Дубовиківської 

планети”, здобувані сільської ради” 
освіти 1, 5, 9 класів

ЗАМКОВА
Наталія Володимирівна, 
керівник гуртка “Школа 
друзів планети”, вчитель 

початкових класів

39 III

42 І

40 II

39 III



8. 1 Здобувані освіти учні комунального закладу 
“Першотравенський ліцей
Першотравенської міської ради

Завідувач сектору позашкільної освіти та виховної роботи

Продовження додатка 1

освіти ВАСИЛЬКІВСЬКА 39 НІ
№ 4” Ольга Сергіївна, вчитель 

біології

СТРЯПКОВА 
Наталя Пилипівна, вчитель 

біології

Катерина ФЕДОРЧЕНКО



Додаток 2
до наказу департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
від № П.лш  № £351 /0/212-21

Інформаційна довідка
про підсумки проведення щорічного обласного конкурсу “Лелека” у 2021 році

З метою розширення знань учнівської молоді про стан популяції білого 
лелеки в області, активізації громадської позиції щодо збереження природи 
рідного краю протягом квітня -  листопада поточного року фахівцями 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі -  КЗО “ОЕНЦДУМ”) за сприяння Публічного 
акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО” було проведено 
щорічний обласний конкурс “Лелека” (далі -  Конкурс).

У Конкурсі взяли участь як окремі здобувачі освіти (індивідуальні роботи), 
так і гуртки, об’єднання та колективи закладів освіти (колективні роботи) з 
Дубовиківської, Зайцівської сільських; Обухівської, Царичанської, 
Криничанської та Васильківської селищних рад; Гречаноподівської, 
Богданівської селищних; Дніпровської, Кам’янської, Марганецької, 
Павлоградської та Першотравенської міських територіальних громад.

Усього для участі в Конкурсі до обласного організаційного комітету 
надійшло 15 робіт від понад 200 учасників.

Конкурс проводився за номінаціями: “Наукові дослідження” (11 робіт) 
та “Еколого-нросвітницька діяльність” (4 роботи) з урахуванням вікових 
категорій та форм подачі робіт.

Відповідно до завдань Конкурсу юні орнітологи:
виявляли місцезнаходження гнізд та кормових територій білих лелек;
спостерігали за поведінкою птахів та змінами у природі;
досліджували харчовий раціон птахів;
фіксували стан гнізд;
описували стан кормових територій;
вигодовували та піклувались за птахами, які випали із гнізд; 
розробляли рекомендації з ремонту гнізд та відновленню лелечих ділянок; 
аналізували багаторічні дослідження;
переглядали науково-популярні фільми та презентації про життя 

і поширення лелеки білого;
брали участь у конкурсах (на кращий малюнок, поробку, вірш тощо), 

бесідах, інформаційних хвилинках та інтегрованих заняттях;
створювали листівки, брошури, буклети та аматорські відео про лелек; 
розміщували інформативні повідомлення у соціальних мережах тощо.
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Продовження додатка 2

Проаналізувавши роботи учасників Конкурсу, журі рекомендує звернути 
увагу на необхідність:

оформлювати звітні роботи відповідно до положення про Конкурс -  
окремо за номінаціями;

правильно заповнювати анкети;
систематично проводити спостереження за гніздами і кормовими 

територіями;
аналізувати отримані дані за декілька років (динаміка, причини); 
детальніше вивчати харчовий раціон птаха (що споживає, що приносить 

пташенятам, чого більше, як часто відвідує кормові території);
проводити конкретні дії з спасіння птахів (вигодовувати пташенят, 

які впали; звертатись по допомогу до регіональних осередків Публічного 
акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО”);

використовувати космічні знімки та спеціальні позначки на них при 
підготовці картосхем;

проводити роботу з місцевим населенням (розповсюджувати листівки, 
оформлювати стінгазети біля органів влади тощо);

створювати фільми (спостереження за окремим гніздом тощо); 
володіти матеріалом при захисті роботи;
використовувати при захисті презентацію замість надрукованого тексту.
За результатами Конкурсу призові місця посіли 4 індивідуальні роботи та 4 

колективні роботи.

Завідувач сектору
позашкільної освіти та виховної роботи Катерина ФЕДОРЧЕНКО


