
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

У. /7 2021 м. Дніпро №  5  / /  /0 /2 1 2 -2 1

Про підсумки проведення 
обласного конкурсу юних 
натуралісті в (заочного)

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 13 10.2021 року № 465/0/212-21 “Про проведення обласного конкурсу юних
натуралістів (заочно)” (далі -  Конкурс), з метою розвитку творчих здібностей, 
екологічної свідомості здобувачів освіти, підвищення ефективності проведення 
навчально-дослідницької, експериментальної та практичної роботи в галузі 
біології, екології, сільського та лісового господарства, квітникарства, 
озеленення і ландшафтного дизайну, створення умов для самовдосконалення та 
творчої реалізації особистості в закладах освіти було проведено зазначений 
вище захід.

Відповідно до підсумкових протоколів журі

НАКАЗУЮ:

1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого- 
н атурал і стичний центр дітей та учнівської молоді” Педану Ю.Ф. здійснити 
організаційні заходи щодо нагородження грамотами департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації переможців обласного конкурсу юних 
натуралістів (далі -■ Конкурс) та їх керівників, дотримуючись законодавства 
України в частині запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-ІФ спричиненої коронавірусом БАГСЗ-СоУ-З 
відповідно до списків, що додаються (додатки 1,2 , 3).

2. Керівникам органів управління освітою сільських, селищних та міських 
рад (за згодою) ознайомитись з інформаційною довідкою про підсумки 
проведення Конкурсу, що додається (додаток 4).

3. 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.

Олексій 1ЮЛТОРА ЇДЬ К И И



Додаток 1
до наказу департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації
від і д // 2021 № Ш  /0/212-21

Список
переможців обласного конкурсу юних натуралістів 

за напрямом “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та дослідницька робота
в галузі сільського та лісового господарства”

твище, 1 ч  'я учасника За к  і ад освіти/клас Пріівиїие, іч  'я, по батькові Бали Бали Загальна
або учтнське 

об*сд на пня

Номінація "Лослідтшькчії марафон 
Індивідуальні роботи

керівника роботи, посада і  Сі

роботу
ш

відео
кількість 

б сн і в

КАДЖАРОВА
Сахара

учениця 9 класу комунального закладу освіти 'Володимирівський 
ліцей ' Межівської селищної ради

ЯНЧЕНКО
Тетяна Володимирівна.

14 14 28

КАЛЕТНIК 
Маргарита

учениця 8 класу комунального закладу освіти " Володимирівський 
ліцей" Межівської селищної ради

вчитель біології 14 15 29

КРИКУН
Анастаса

вихованка гуртка "Юні агрохіміки" комунального позашкільного 
навчального закладу "Станції юних натуралістів Покровського району" 
Криворізької міської ради, учениця ! 1 класу комунального закладу 
освіти "Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді'

б у р к о
Світлана Миколаївна, 

керівник гуртка-мстодист. 
ЯКОВЕНКО 

Зоя Михайлівна, 
учитель біології

14 14 28

М А кам ов
С гор

вихованець гуртка "Юні агрохіміки" комунального позашкільного 
навчального закладу "Станції юних натуралістів Покровського районе" 
Криворізької міської ради, учень 11 класу комунального закладу 
"Криворізький Покровський ліцей" Криворізької міської ради

БУРКО
Світлана Миколаївна, 

керівник гуртка-методист. 
БОДАНИНА 

Наталя Олександрівна, 
вчитель біології

1- 13 26

КИРИЛЕНКО 
Соф! я

вихованка комунального позашкільного навчального закладу "Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської 
селищної ради, учениця 6 класу комунального закладу "Обухівеький 
ліцей " Обухівської селищної ради Дніпровського району

СИНИЧИМ 
Людмила Іванівна, 

керівник гу ртка

! і і 2 23



?

ВАРАХОБА
Христина

учениця 9 класу комунального заклад) "Майська гімназія-філія 
Кислянського ліцею' Зайцівської сільської ради Синсльниківського 
району

БЛАЖКО учениця 5 класу' комунального закладу "Майська гімназія-філія
Богдана Кислянського ліцею" Зайці вської сільської ради Синельниківського 

району

ЗАЙЦЕВА
Анастасія

вихованка гуртка "Юні екологи" комунального закладу' “Дитячий 
екологічний центр" Кам'янської міської ради, учениця 10 класу 
комунального закладу "Навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітній навчальний заклад 1 - II ступенів - академічний 
лшей №15" Кам'янської міської ради

Гу рток "Основи
Колективні роботи

комунальний заклад "Міський еколого-нату ралістичний центр дітей та
кологі чної на у ково- учнівської молоді“ Марганецької міської ради

ДОС Л і Д Н И ЦЬ КО ї
діяльності"

Здобу Віїч і освіти 
9 класу

кому нальний заклад “Райпільський ліцей" Межі вської селищної ради

Г>рток 
оутеци ети ка

комунальний заклад освіти "Обласний еколого-нату рал істинний центр 
дітей та учнівської молоді" Днїпвопетоовської обласної ради



Продовження додатка І

НІ КОЛЕМ KO І і
Сергій Петрович, 
вчитель біології.

ЛОЗНЯК
Василь Васильович, старший 
викладач кафедри загального 

землеробства та 
грунтознавства закладу 

вищої освіти "Дніпровський 
державний 

а грарно-економічннй 
унівсрситстДдалі -  ДДАЕУ)

НГКОЛННКО М
Сергій Петрович, вчитель 

біології.
ПОЗИЯК

Василь Васильович, старший 
викладач кафедри загального 

землеробства та 
грунтознавства ДДАЕУ

БРИЧ 10
Катерина Анатоліївна, 

вчитель біології.
ГАВРИЛЮК 

Антоніна Іванівна, 
керівник гуртка

ПАНЧННКО 12
Світлана Вікторівна, 

керівник гуртка

12 2.1 III

II 22 III

12 22 III

ЧЕПКО 11 11
Ольга Сергіївна, 

вчитель біології і географії
ЛАПИНА 11 II

Ольга Петровна, 
керівник г\'ртка

22 III

22 III



КОЗИРЯЦЬКА
Анастасія

БУЯНКЇН 
Іван -

ШЕВЧЕНКО
Аріка

Гурток
Юні агрохіміки

ГРИЦАЙ
Анна

Гурток Любителі 
декоративних та 

свійських тварин"

Здобувані освіти 
5. 9 класів

Номінація ' Живи, Земле1" 
ІнОивіОуа. іьні роботи

вихованка комунальною докладу Міський еколого*натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради, учениця 
9 класу комунального закладу "Марганецька гімназія" Марганецької 
міської ради
вихованець комунального позашкільного навчального закладу "Станції 
юних натуралістів Покровського району" Криворізької міської ради, 
учень 6 класу комунального закладу "Криворізька загальноосвітня 
школа І-Ш ступенів Лід і Г' Криворізько: міської ради 
зихованка комунального позашкільного навчального закладу "Центр 
сколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської 
селищної ради, учениця 6 класу комунального закладу "Обухівський 
ліцей" Обу хівської селищної ради Дніпровського району

Колективні роботи
комунальний позашкільний навчальний заклад "Станція юних 
натуралістів Покровського району" Криворізької міської ради

Номінація "Кролик " 
ІндивіОуапьні роботи

учениця 10 класу кому нального закладу освіти "Межівський аграрний 
лшей-інтернат" Межівської селищної ради

Колективні роботи
кому нальний заклад "Міський сколого-катуралістнчний центр дітей та 
учнівської молоді" Марганецької міської ради

Номінація "Плекаємо сао " 
Колективні роботи

комунальний -»клад освіти. ”Миролюбівська гімназія Голубівського 
ліцею" Псрсшспинської міської ради



Продовження додатка 1

БАСАНСЬКА І2 і і 23 I I I
Владлена Дмитрівна, 

керівник гуртка

ВАЩЕНКО 13 12 25 II
Людмила Олексіївна, 

керівник гуртка

ТОРОП 11 11 22 Ш
Тамара Василівна, 

керівник гуртка

БУРКО 14 15
Світлана Миколаївна, 

керівник гуртка

29 І

ГРИЦАЙ
Людмила Василівна, 

вчитель біології та екології

КОРОБКА 
Юлія Сергіївна, 
керівник гуртка

23 Ш

11 22 III

ЛАУДІН 10 12 22 III
Микола Борисович, 

директор 
БОЙКО 

Ольга Юріївна. 
вчитель біології



МИРОШНИК
Вадим

СКОБЕЛЬ
Розалія

Гурток "Дендрологія 
і основами озеленення

Здобувані освіти 
!() -  ! 1 класів

Помиї
оцім Ч іс и  <).'ія  нащадків " 

ІидшііОиамьні роботи
вихованець комунального позашкільного навчального закладу 'Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської 
селищної ради Дніпровського району, учень 7 класу комунального 
їлкладу “Обухівський ліцей” Обухівської селищної ради Дніпровського 
району
вихованка філії Шафран” комунального закладу освіти "Обласний 
еколого-натурадістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 
8 класу опорного комунального закладу "Могилі вська загальноосвітня 
школа [-111 ступенів їм. І.М.Шишканя" Могилівської сільської ради

Ко. іектчви і роботи
комунальний заклад освіти “Обласний еколого-нагуралісгичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласно! ради

Комунальний заклад освіти Павлоградська загальноосвітня школа 
і - Пі сту пенів № 12” Павлоградської міської ради

авідувач сектору позашкільної осві ти та виховної роботи
€



Продовження додатка 1

КНИШ
Марина Володимирівна, 

керівник гуртка

Н1КОЛАЄНКОВА 
Ольга Віталіївна, 
керівник гуртка

11 24 III

10 22 III

КРИВУЛЯ 
Ірина Григорівна, 
керівник г\ртка 
ПЕРЕТЯГ Ьк'О 

Світлана Іванівна, 
вчитель біології 

ПЕТРИК
Наталія Олександрівна, 

вчитель укр. мови та 
літератури

12 13 25 П

Ні 12 22 III

Ка-1 ери на Ф ЕДО Р Ч Е ї 1КО



до накачу департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації
від 'М ііі— 202 і № /0/2 12-21

Список
переможців обласного конкурсу юних натуралістів за напрямом “Практична природоохоронна робота та екологія'

Прізвище, ІМ'Я 
учасника 

або у  ч нінсь ке 
об'єднання

Заклад освіти/кше Прізвище, іи 'я, по батькові
керівника роботи, посада

Номінація "Ііколого-наппраліаничний похід Біотит 
Індивідуальні роботи

Бали 
і а

роботу

Бали
за

відео

Загальна
кількість

балів

Міси

КИРИЧЕНКО
Єлизавета

вихованка гуртка Природа рідного краю" комунального 
позашкільного навчального закладу "Станція юних 
натуралістів" м. Павлограда, учениця 7 класу комунального 
закладу освіти "Павлоградська загальноосвітня школа 
1 - ПІ степенів № 9" Павлоградської міської ради

КИРИЧЕНКО 
Катерина Борисівна, 

директор, 
керівник гуртка

14 14 28 1

ПАВЛЕНКО
Віталій

вихованець гуртка "Юні екологи" комунального 
позашкільного навчального закладу "Станція юних 
натуралістів Тернівського району" Криворізької міської ради, 
учень 4 класу комунального закладу Навчально-виховний 
комплекс "Дошкільний навчальний заклад комбінованого 
типу їагальноосвітня школа 1 сту пеня №  291" Криворізької 
міської ради

ПАРХОМЕНКО 
Наталія Новомирівна. 

керівник гуртка "Юні екологи

13 14 27 II

МАМО! ЕНКО 
Валерія

вихованка гуртка "Загальна біологія" комунального 
позашкільного навчального закладу "Станція юних 
нату ралістів" м. Павлограда, учениця і 1 класу комунального 
закладу освіти "Павлоградська загальноосвітня шкода 
і -  ПІ сту пенів №  15" Павлоградської міської ради

МАМОТЕНКО 
Юлія Олександрівна, 

керівник гу ртка, 
вчитель біології

13 14 27 П

МИДКЕВИЧ
Миліша

учениця 10 класу закладу освіти "Петропавлівський ліцей 
№  2" Пстропавлівської селищної ради

Колективні роботи

РЯБОКОНЬ 
Оксана Аркадіївна. 

вчитель біології

10 14 24 І И

Вихованці гуртка 
"Юні екологи"

комунальний заклад "Міський еколого-нату рзлістичний центр 
дітей та учнівської молоді Марганецької м і с ь к о ї  ради 
Дніпропетровської області”

БАСАНСЬКА 
Владлена Дмитрівна, 

керівник гуртка

13 14 27 11



з

ХАРЧЕНКО 
і в;і н

ГОЛОВЧЕНКО
Вікторія

СКОСАРЬ
Дарина

Вихованш гуртка 
"Юний еколог"

Ним і най ія_ "Ло чистих < > ш  
інОшііОх’ОЛьііі роботи

вихованець гуртка "Дитячий екологічний рух"' комунального 
позашкільного навчального закладе "Станція юних 
натуралістів Покровського району" Криворізької міської ради, 
учень 1 і класе Криворізький Покровський ліцей Криворізької 
міської ради
вихованка гуртка "Основи хімічної науково- дослідницької 
діяльності" комунального закладу "Міський сколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області" 
учениця і 1 класу закладу освіти "Марганецька гімназія" 
Марганецької міської ради
учениця групи 10-1 комунального закладу освіти ‘Фінансово- 
економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів" Дніпровської міської ради

Колективні роботи
заклад освіти "Жовтокам"ямська гімназія" Апостолівської 
міської ради Криворізького району

4.

ВОРОБЙОВА 
Кіра та 
КЕВЕР 
Олексій 
ЛЕБЕДЬ 

Марина та 
ЛЕБЕДЬ 
Вікторія

Вихованці гуртків 
"Основи біології" та 

"Юні охоронці 
природи"

учні 10 та 9 класів закладу освіти "Світлогірська середня 
загальноосвітня школа" Криничанської селищної ради

вихованці гуртка "Рідний край" закладе освіти "Кам янський 
ліцей" Апостол і вської міської ради

комунальний заклад "Дитячий екологічний центр" 
Ким ямської міської ради

ГРИГОР'ЄВА
Анастасія

Номінація "Чубата сшишя Нша.
ІнОчвіОх альпі роботи

вихованка гуртка "Екосвіт". учениця 8 класу закладе освіти 
"Пазлівський ліцей " Васильківської селищної ради



Продовження додатка 2

ТЕСЛЕНКО 
Наталя Василівна, 

керівник гуртка

14 77 І!

ЗУБКОВА
Валентина Григорівна, 

керівник гуртка

Ні ІП

КРАИНЯК 
Олена Василівна, 

вчитель хімії

І і 23 I I I

СВІТЛАНА
Гала.

вчитель хімії 
ПАЛІЙСЬКА 

Людмила Вікторівна, 
у читель географії та біології

ВИШНЯК 
Тетяна Анатоліївна, 

керівник гуртка

СОРОКА
Тетяна Григорівна, 

фівник гуртка "Основи біології' 
ЧОБАН

Ольга Анатоліївна 
керівник гуртка 

"Юні охоронці природи"
■У року 2021 "

14

11

1 і

28

23

24

I I I

III

ПІ

ЛАКУСТА 
Любов Миколаївна, 

вчитель біології

7п



ЗАВЕРУХА
Єлизавета

КУНИЦЯ
КарИНЙ

михяик
Софія

Здобу вачі освіти

Здобувані освіти

Вихованці гуртка 
"Природа рідного 
краю", здобувані 

освіти 9 класу 
Вихованці гуртка 

Школа друзі в 
планети", здобувані 

освіти !. 5 та 9 класів 
Здобувані освіти 

4 класх

Вихованці гуртка 
"Основи бюетики"

вихованка гуртка Юні друзі природи” комунального закладу 
"Нікопольський міський сколого-натуралісгичний центр", 
учениця 6 класу кому нального закладу "Нікопольська середня 
загальноосвітня школа і - Пї ступенів № 13" Нікопольської 
міської ради
вихованка гуртка "Зелена перлинка" закладу освіти "Центр 
позашкільної роботи Новомосковської міської ради

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
"Центр еколого-нату раліетичної творчості учнівської молоді" 
Обухівської селищної ради, учениця 9 класу закладу освіти 
“Обухівський ліцей Хе 2" Обухівської селищної ради

Ко.чекишені робот;
комунальний заклад освіти "Іверський заклад загальної 
середньої освіти і - Пі ступенів" Новопокровської селищної 
ради

комунальний заклад Чапдинська середня загальноосвітня 
опорна школа" Дубовиківської сільської ради

Миролюбівської гімназії закладу освіти Толубівський ліцей" 
Перещепинської міської ради

комунальний заклад Чапдинська середня загальноосвітня 
опорна школа" Дубовиківської сільської ради

заклад освіти "С инсльниківський ліцей Хе і
Синельниківської міської ради

комунальний заклад "Міський сколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області"



Продовження додатка 2

ШУБКЇНА 
Ірина Олександрівна, 

керівник гу ртка

ДЕМЧЕНКО 
Анна Вікторівна, 
керівник гуртка 

ДУЛОВА 
Олена Андріївна.

$авіду юча органі іаційно-масови.м
ВІДДІЛОМ

ТУРОВА 
Ніла Іванівна, 

вчитель біології, 
керівник гуртка 

ОЛЕКС Юк 
Тамара Леонідівна, 

керівник гуртка "Юні друзі 
природи", вчитель хімії, біології 

БОЙКО 
Ольга Юріївна, 

вчитель хімії та біології, 
керівник гуртка 

ЗАМКОВА
Наталі я Володимирівна, 

керівник гуртка, 
вчитель початкових класів 

ДОНСЬКА 
Катерина Вікторівна, 

вчитель початкових класів 
КОРОБКА 

Юлія Сергіївна, 
керівник гуртка

10 13 23 I I I

11 13 24 I I I

10 14 24 III

14 14 28 І

13 ІЗ 26 II

11 ІЗ 24 III

1) ! З 24 ІП

і 4 У 23 III

11 ІЗ  24 I I I



4

1. ТЕРЕЩЕНКО 
Роман

2. НЕЧИПОРЕНКО 
Марія

1. ДЕРКАЧ 
Георгій та 
КРАВЦОВ

Олексій
2. СЕРЕДА 

Олександр та
КОВРИГА

Сергій

КОЗЛОВА
Глафіра

2. АМІНОВ
Юрій

//(ЛІи нація "Вчимося лиювібуь 
І и диві дуальні роботи

вихованець гуртка "Основи здорового способу життя” 
комунального закладу "Міський скодого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області", учень 10 класу закладу освіти 
"Навчально-виховний комплекс "Ліцей-спеціалі лована 
'загальноосвітня школа і -  III ступенів Лг» 10" Марганецької 
міської ради
вихованка гуртка "Природа рідного краю" філії кому нального 
закладу освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді" Дніпропетровської обласної ради 
"Шафран”, учениця 7 класу комунального закладу 
"Бабайківська загальноосвітня школа І-Ш ступенів" 
Царичанської селищної ради

Кал активні роботи
здобувані освіти групи № 6 1 курсу закладу освіти
"Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей"

вихованці гуртка "Різьба по дереву" філії комунального 
закладу освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді" Дніпропетровської обласної ради 
"Шафран". учні 7 класу комунального закладу
"Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-1ІІ 
ступенів" Китайгородської сільської ради Дніпровського 
району’

Номінація "Живи. Земле!
Індивідуальні роботи

вихованка гуртка "Юні екологи" комунального закладу 
"Дитячий екологічний центр" Кам’янської міської ради, 
у чениця 10 класу кому нального закладу "Навчально-виховний 
комплекс "Гімназія „Мчі І" -  спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня" КамПінської 
міської ради
учень 10 класу комунального закладу "Тернівська 
загальноосвітня школа І -  Ш ступенів № 6" Тернівської 
міської ради



Продовження додатка 2

тш"

КОРОБКА 14 14 28 1
Юлія Сергіївна, 
керівник гуртка

ТАРАСЕНКО 12 14 26
Людмила Володимирівна, 

керівник гуртка

ТРОТНЕР 14 ІЗ 27 11
Вікторія Василівна. 

викллдач біології

ЖУРАВЕЛЬ 14 12 26 II
Владислав Євгенович, 

керівник гуртка

НЕПОШИВАЙЛЕНКО 11 14 25
Наталія Олександрівна, 

керівник гуртка

РАЗІНКОВА 
Ол е на А на гол і ї в на.

24



4.

2

СїВЦОВ
Артем

ПАВЛЕНКО
Олександра

МАМОТЕНКО
Вікторія

СИРОТА 
Crop та 

ХАРХОТА 
Дмитро

Члени учнівського 
об' една н н я 'Екологи", 

здобувані освіти 
10 класу 
ЧОПИК 

Анастасія та 
ЛУГІВСЬКА 

Ксенія

вихованець гуртка "Біохімія комунального закладу 
"Нікопольський міський сколого-натуралісткчний центр", 
учень 9 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована школа № 5" Нікопольської міської ради 
вихованка комунального закладу "Міський еколого- 
натурзлістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області", 
учениця 9 класу закладу освіти "Навчально-виховний 
комплекс “Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа 
І -  ill ступенів №10" Марганецької міської ради 
вихованка гуртка “Загальна біологія" комунального 
позашкільного навчального закладу "Станція юних 
натуралістів" м. Павлограда, учениця ! і класу кому нального 
закладу освіти "‘Павлоградська загальноосвітня школа І-1ІІ 
ступенів № 15“ Павлоградської міської ради

Ко лективні роботи
вихованці гуртка “Юні лісівники" філії кому нального закладу 
освіти "Обласний еколого-натуралістичкий центр дітей та 
учнівської молоді" Дніпропетровської обласної ради 
“Шафран", учні 7 класу опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа і -  ІП ступенів 
ім ! М Шишканя” Могилівської сільської ради 
заклад освіти “Павлоградська загальноосвітня школа 
і -  Ш сту пенів № 9" Павлоградської міської ради

вихованки гуртка "Екслого-сстстична студія" комунального 
закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької 
творчості" Солонянської селищної ради, учениці 7 класу 
закладу загальної середньої освіти “Полонинський ліцей"’ 
Солонянської селищної ради

відувач сектору позашкільної освіти та виховної роботи



Продовження додатка

БЕРІЗКА
Володимир Павлович, 

керівник гмртка

П А С Т У111К О В А 
Анна Валерії вна. 
керівник г\ртка

МАМОТЕНКО 
Юлія Олександрівна, 

керівник гуртка, вчитель біології

10 13

1 1 ІЗ 24

12 11 23 II!

НІКОЛАЄНКОВА 13 13 26
Ольга Віталіївна, 
керівник г\ртка

ТКАЧОВА 
Віра Сергіївна, 
вчитель біології

ПУШКО
Інна Володимирівна, 

керівник гуртка

И 12 23 Ш

11 12 23

Катерина ФЕДОРЧНІ ІКС



список
переможців обласного конкурсу юних натуралістів за напрямом

Лі' Прі і чи ще, ім ’я учасника 
і/п або учнівське об’єднання

Законі осніти/кше

Ноля нація "Квітковий розмай " 
Індивідуальні роботи

і ГЕЙКО 
Дар'я

студентка 1 курсу кому кального закладу "Нікопольський фаховий 
педагогічний коледж" Дніпропетровської обласної ради, вихованка 
комунального закладу "Нікопольський міський скодого-натуралістичний 
центр"

2 АНДРІЙЧЕНКО 
Валерія

учениця 11 класу комунального -закладу "Чаплинська середня 
•загальноосвітня опорна школа" Дубовиківської сіської ради

Колективні роботи

1 Здобузачі оезіти 
6. 10 класів

Комунальний заклад "Павлоградська загальноосвітня школа І-ІП ступенів 
№> 8" Павлоградської міської ради

2 Здобувані освіти комунальний заклад "Стелівська гімназія" ї'речаноподівської сільської
7 класу ради Широкі вського району

і ДЕВАНОВА 
Гуласала

Номінація "Лосліджл'смо найкращий сорт " 
індивідуальні роботи

вихованка комунального закладу "Міський сколого-натуралістичннй 
центр дітей та учнівської молоді" Марганецької міської ради, учениця 9 
класу навчально-виховного комплекеч "Ліцей-спеціалі зована 
загальноосвітня школа 1 -  ІН ступенів ЛІТО" Марганецької міської ради

Додаток З
до наказ\ департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
від Mt Н  202 1 № 6 U  /0/212-21

‘Квітникарство та озеленення”

Прізвище, ім ’я, па Бала Бали Загал ьп Місце
батькові за ча а

керівника роботи, 
посада

роботу в іде о кількісні
ь

балів

ЗАХАРЧЕНКО 
Ольга Василівна, 

методист

15 14 29 1

ОЛЕКСЮК 
Тамара Леонідівна . 

вчитель біології

14 12 26 11

САФІНА
Ільміра Рашидівна. 

вчитель біології

І 4 Ї5 29 І

ЧАБАНЕНКО 
Лариса Василівна, 

вчитель біології

10 15 25 11

ПАСТУШКОВА 
Анна Валеріївна. 
керівник гуртка

15 15 ЗО 1



ГОРВАТ
Ярослав

ГРИЦЕНКО
Софія

вихованець комунального позашкільного навчального закладу Станція 
юних натуралістів Покровського району Криворізької міської ради, 
у чень 5 класу закладу освіти ‘ Криворізька загальноосвітня школа ! -  111 
ст\ пені в №1 і 1" Криворі зької міської ради
\ченмця Н класу комунального закладу "Межівський ліцей №2' 
Мсжівської селищної ради

ЛОЗІВСЬКА
Поліна

>чениця  ̂ класу комунального закладу "Межівський аграрний ліцей- 
інтернат" Мсжівської селищної ради

БУШИНА
Софія

РАДИШ
Надія

вихованка комунального позашкільного навчального закладу "Станція 
юних натуралістів” Павлоградської міської ради, учениця 5 класу 
ком> нального закладу "Павлоградська загальноосвітня школа 1 -  III 
ступенів № 15" Павлоградської міської ради
вихованка комунального закладу "Дитячий екологічний центр” 
Кам'янської міської ради, учениця 9 класу комунального закладу 
"Гімна >ія АЇ4" Кам'янської міської ради

Н ом і нація ' 'Лаиошафнши і< Оивайн " 
Колективні роботи

Вихованці гуртка заклад освіти "Криворізький Покровський ліцей" Криворізької міської 
‘Ландшафтний дизайн з ради 

елементами 
комп'ютерного 

проектування", учні ! і 
класу

Здобувані освіти ком\ кальний заклад "Пстриківський ліцей" Петриківської селищної ради 
5.7.10 класу

Завідувач сектору позашкільної освіти та виховної роботи

Продовження додатка

ЦИМБАЛ
Таміла Володимирівна, 

керівник гуртка

ІД п 27 П

ЗІНЕНКО
Анастасія Олексіївна, 

вчитель біології

13 і з 26 II

МАСЛАК 
Вікторія Сергіївна 
вчитель біології та 

екології

? 3 10 22 Н І

БУШИНА 
Світлана 

Олександрівна, 
керівник гуртка

12 11 23 Н І

ЗАВОДСЬКОВА 
Любов Іванівна, 
керівник гуртка

ІЗ 12 25 II

ЦИМБАЛ
Таміла Володимирівна, 

керівник гуртка

і " 14 29 І

ЛАВРІНЕНКО 
Вікторія Сергіївна, 

вчитель біології

[> 1/ 22 Н І

Катепина ФЕДОРЧЕНО



Додаток 4
до наказу департаменту освіт и 
і науки облдержадміністрації 
М ї  I I __2021 № ') ї ї  /0 /2 12-21

Інформаційна довідка
про підсумки проведення обласного конкурсу юних натуралістів

З метою розвитку творчих здібностей учнів, екологічної свідомості особистості, 
підвищення ефективності та якості навчально-дослідної роботи закладів освіти в галузі 
біології, екології, сільського, лісового господарства департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації, комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натураліетичний 
центр дітей та учнівської молоді” (далі -  КЗО “ОЕНЦДУМ”) протягом жовтня -  листопада 
поточного року був проведений обласний конкурс юних натуралістів (далі - Конкурс) за 
підсумками проведення оодасних етапів всеукраїнських акцій та конкурсів еколого- 
натуралістичного напряму позашкільної освіти

Іахід проводився за напрямами "Практична природоохоронна робота та екологія”, 
Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі 

сільського та лісового господарства”; “Квітникарство та озеленення”
До участі в роботі журі Конкурсу було запрошено наукових співробітників закладів вищої 

освіти: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпровський національний 
університету ім. О. 1 ончара, представники природно-заповідних установ та обласних 
громадських організацій екологічного спрямування, зокрема обласного відділення Українського 
товариства охорони птахів.

Напрям "Практична природоохоронна робота та екологія "
За напрямом “Практична природоохоронна робота та екологія” працювали учні 

та вихованці закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) 
та позашкільної освіти з Дніпровської, Кам’янської, Апостолі вської, Криворізької, 
Марганецької, Нікопольської, Покровської, Новомосковськом Перешепинської.
Павлоградської, Тернівської, Першотравенської та С и нел ьн и кі вської міських рад; 
Иовопокровеької, Обух і вської. Солонянської, Царичаиської, Крпиичанської, Черкаської. 
Васильківської, Межі вської та ГІетропавлівської селищних рад; Китай городе ької,
Могилівської, Гречаноподівської, Богданівської, Вербкі вської. Дубов и кі вської та За ті ці вської 
сільських рад (58 звітних матеріалів).

Напрям проводився за 5 номінаціями (індивідуальні та колективні роботи). “Еколого- 
натураліетичний похід “Б іоти т” (7 робіт), “До чистих джерел” (9 робіт), "Птах року” 
(22 роботи), "Вчимося заповідувати” (7 робіт) та “Живи, Земле!” (13 робіт)

Значна практична природоохоронна та моніторингова робота проводилась юними 
екологами в номінації "До чистих джерел".

Учасники Конкурсу вивчали походження назв водних о б ’єктів, наводили дані 
про зміни, які відбувались у водно-болотних угіддях протягом декількох років; досліджували 
видовий склад рослин та тварин водойм і прибережних територій; визначали екологічний 
стан водних о б ’єктів з використанням гідробіологічних і фізико-хімічних методів аналізу, 
очищали прибережні території від смітгя та розчищали джерела; висаджували дерева 
для закріплення берегів; виявляли причини цвітіння, обміління та пересихання ділянок річок, 
озер та ставків своєї місцевості; тощо.

у  період з квітня до вересня 2021 року юні орнітологи вивчали чубату синицю  
в рамках номінації "Чубата синиця Птах року 7021". У звітних матеріалах ними 
представлено інформацію про роботу з науковою літературою, пошук синиці чубатої у своїй 
місцевості під час екскурсій у природу, опитування місцевих жителів, обробки даних 
минулорічних орнітологічних досліджень, залучення учнівської молоді до участі у виховних 
заходах, створенні та виготовленні стінних газет, буклетів, малюнків, віршів, листівок,
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доробок, тощо, які присвячені тематиці птаху року 2021 -  чубатій синиці та видам синиць, 
які мешкають у Дніпропетровській області,

номінації 'Вчимося запові бувати" учнівська молодь знаходила
та вивчала стародавні дерева, наступних видів: верби плакучої, груші звичайної та дубу 
звичайного. У роботах юних екологів представлені ботанічний опис дерев з літератури, 
інформація про історичні події, по в язані з ними; визначення віку, висоти, розміру крони та 
/Кіт11 свої о стану дерев, робо та по боротьбі із шкідниками; заходи з лікування, закладення 
шкілки дубів на пришкільній ділянці; фотографії проведення досліджень і екскурсій, 

картосхеми та космічні знімки з відповідним позначками розташування велетнів, 
рекомендації з охорони та збереження старовинних дерев; тощо.

Різноманітні за тематикою звіти були представлені юними натуралістами в номінації 
Живи, Земле! : “Оцінка питання економного використання та збереження теплової енергії в 

місті І ернівка Дніпропетровської області та огітимізація шляхів тепло збереження”, 
Дослідження цвітіння водії Каховського водосховища”, “Вивчення токсичності грунтів 

поблизу о б ’єктів автотранспортної інфраструктури міста Марганець за ростовим тестом” 
“Вивчення видового складу весняних ефемероїдів в умовах урбанізованого довкілля на 
території міста Павлограда”, “Оцінка тенденцій змін рідкісних та зникаючих видів судинних 
рослин Дніпропетровської області”, “Стан та перспективи екологічного регулювання 
поводження з твердими побутовими відходами в місцевій громаді (на прикладі Солоняпської 
селищної територіальної громади)” тощо.

Проаналізувавши роботи учасників та захист робіт, журі рекомендує звернути увагу на 
необхідність:

правильного оформлення робіт (наприклад можна користуватись рекомендаціями 
з оформлення робіт за посиланням https://cutt.ly/tTWFShE);

дотримання академічної доброчесності -  вказувати авторство зазначеної використаної 
інформації;

вказування осіб, які допомагали визначати видовий склад рослин та тварин, а також 
проводити певні дослідження;

детального розкриття та обгрунтування результатів досліджень (період, о б ’єм, 
динаміка, фактори впливу, тощо),

висвітлення власних висновків;
ширшого використання наукових джерел інформації, а не тільки загальних у 

пошукових системах (наприклад https://cyberleninka.ru/search,
ІкїрзДнсІийаг циоцІе.ш/зсЬЬрЛй-ти)

використання публікацій викладачів закладів вищої освіти (наприклад 
https://w w w .zoology .dp.ua/staff: повний текст статей можна знайти у пошукових системах, 
наприклад у ( гооі>1є);

використання діаграм, таблиць, схем, космічних знімків,
відображення результатів проведення виховних і просвітницьких заходів (фотографії 

процесу, що дізнались, як змінилась думка, тощо);
представлення інструкцій по виготовленню творчих робіт;
володіння матеріалом підготовленої презентації при захисті роботи (використовувати

презентацію замість надрукованого тексту).
Напрям “Квітникарство та озеленення'

Напрям проводився за номінаціями “Квітковим розмай , Досліджуємо кращий сорі . 
“Ландшафтний дизайн” за участю здобувачів освіти з міст: Кам'янського, Кривого Рогу, 
Марганця. Нікополя, Павлограда, Василькіської, І речаноподівськоі, Дуоовиківськоі, 
Криничанської. Межівської, Обухівської, Петриківської, Слобожанської, Юр’ївської сільських та
селищних рад

Всього для участі в цьому напрямі до організаційного комітету було надано 24 р о о о т
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У номінації "Квітковий розмай” учасники представили на розгляд журі діяльність 
з створення в своїх освітніх закладах комфортного середовища з використанням кімнатних квітів.

Цікаву роботу представили здобувані освіти комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І -  Ш ступенів № 8” Павлоградської міської ради (вчитель 
біології Сафіна І.Р.), які підготували низку фоторепортажів про всі кімнатні рослини, 
використані в озелененні школи і подали це в незвичайній формі. Діти проводили досліди з 
рослинами відповідно до тем уроків “Будова рослинної клітини”, “Рухи рослин”, “Видозміни 
пагона та його частин”, “Вегетативне розмноження”, “Життєві форми рослин”.

Заслуговують на увагу спостереження над сукулентами, які проводила протягом 
звітного періоду Рейко Дар’я, вихованка комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр”. За результатами її роботи можна зробити висновок, що з 
біологічної точки зору сукуленти є рослинами майбутнього для вирощування в кожному 
закладі освіти, вони дуже привабливі, нескладні у догляді, не вимагають багато місця .

Номінація "Досліджуємо кращий сорт" була представлена роботами з постановки 
різноманітних дослідів, як в закритому, так і в відкритому грунті.

У цьому році юннати розширили асортимент квітів, з якими проводили дослідження. 
Юні квітникарі спостерігали не лише за кімнатними рослинами (цилерус, красула, фіалки, 
фаленопсис), а її рослинами відкритого грунту, наприклад, лавандою (робота 
І орват Ярослава, вихованця комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів ІІокровського району” Криворізької міської ради (керівник гуртка 
ІДимбал ї  В і.

Перспективною для подальшого використання в освітніх закладах була визнана робота 
з вирощування хризантем Деванової Гуласали, вихованки комунального закладу “Міський 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Марганецької міської ради

Журі Конкурсу зауважило, що дослідницькі роботи в цій номінації представлені тільки 
в індивідуальній категорії, колективних робіт немає. На майбутнє керівникам науково- 
дослідницьких робіт учнів треба звернути увагу на то, щоб науково-дослідною роботою було 
охоплено якомога більше школярів, в тому числі у складі профільних гуртків та інших
творчих оО єднань.

У номінації “Ландшафтний дизайн ” фундаментальністю та досконалістю відзначалася 
робота вихованців гуртка “Ландшафтний дизайн з елементами комп’ютерного 
проектування”, учнів 1 ! класу закладу освіти “Криворізький Покровський ліцей” 
Криворізької міської ради (керівник гуртка Цимбал Т.В.). їх втілений в життя проект “Сад 
казкових мрій” охопив достатньо велику територію комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Покровського району”. При створенні 
ландшафтної композиції виконавці використали широкий асортимент рослин.

Напрям "Експериментальна робота з біології, продуктивна праця 
і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства ’

Для участі в напрямі було надано 53 роботи з міст: Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, 
Нікополь, Павлоград, Синельникове, Верхньодніпровськ, Перещепине, Ніікополь та 8 
селищних та сільських рад: Богданівської, Вербківської, Губининської, Зайцівської, 
Криничанської, Межівської, Обухівської, Царичанської, Ю р’ївської, а також 
З КЗО “ОЕНЦДУМ ”, професійно-технічного училища № 74 Васильківської селищної ради 
та філії КЗО “ОЕНЦДУМ ” “Шафран” у Могилівській сільській раді.

Оцінка робіт проводилась із врахуванням форми подачі звітних матеріалів (колективна 
та індивідуальна) за номінаціями “Дослідницький марафон , “Живи, Земле , Кролик , 
“Плекаємо сад” та “Ліси для нащадків”. Учасники крім роботи повинні були надати до 
оргкомітету Конкурсу відеозахист свого виступу. Більшість здобувані в освіти з завданням 
справились, але були і такі, які не володіли вільно матеріалом, читали підготовлений текст з 
листа, не всі доповіді супроводжувались презентаціями, наочним матеріалом, що вплинуло
на оцінку журі.
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У номінації ‘‘Дослідницький марафон ” юннати вивчали перспективні сорти, гібриди 
овочевих та польових культур, зокрема компанії Syngenta, знайомились з агротехнічними 
заходами їх вирощування, вивчали технології органічного землеробства, вплив хелатних 
добрив на врожайність овочевих культур, вирощували мікрозелень (мікрогрін).

Цікаву роботу провела Крикун Анастасія, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”, вихованка гуртка “Юні 
агрохіміки” комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району Криворізької міської ради за темою “Агробіологічне дослідження 
нових гібридів томатів та вплив хелатного добрива КВАНТУМ-ОВОЧЕВІ на їх ріст, 
розвиток та врожайність , де вивчала вплив позакореневого підживлення гібридів томатів 
збалансованим за всіма необхідними біогенними елементами добривом, яке оптимізуе 
живлення рослин протягом всієї вегетації.

У номінації "Кролик” під час виконання робіт юннати вивчали особливості догляду, 
раціони годівлі, строки вакцинації кролів різних порід. Слід відмітити, що діти активно 
залучаються за доглядом кролів у сімейних кролефермах, але більшість робіт була виконана 
саме на базі закладів позашкільної освіти. Так, Журавель Софія, учениця 3 класу 
комунального закладу “Синельниківський ліцей № 1” Синельниківської міської ради, 
ознайомила своїх однолітків з різними породами кролів, за якими вона доглядає разом з 
дідусем.

Учасники номінації “Плекаємо сад” проводили сортовипробування нових сортів 
яблунь, груш, слив, винограду вивчали кліматичні умови їх вирощування, висаджували 
плодові дерева та доглядали за ними, збирали плоди дикої груші для заготівлі насіння, 
знайомились та впрошували малопоширені плодові культури.

У номінації "Ліси для нащадків” юннати вивчали вплив живцювання різних частин 
пагона туєвика долотовидного на вкорінення та ріст, розказали, як проводилась робота 
з живцювання самшиту з використанням стимулятору “G RANDIS”. Команда юних 
лісівників з Павлограда під керівництвом досвідчених лісоводів на чолі з головним лісничим 
Павлоградського лісгоспу для укріплення схилів кар’єру висадила 60 саджанців клена 
гостролистого та висіяла декілька сотень насіння горіха чорного.

У Могнлівській сільській раді філією КЗО “ОЕНЦДУМ ” “Шафран” була оголошена 
операція “Ж олудь”, під час якої було зібрано близько 80 кілограм жолудів для посадки на 
береговій смузі озера Біловід та для вирощування сіянців у закладі освіти.

Проаналізувавши роботи учасників напряму “Експериментальна робота з біології, 
продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”, журі 
рекомендує:

звернути увагу на актуальність та новизну дослідницької роботи;
дотримуватись методики проведення досліджень, яку бажано з ’ясовувати з науковцями 

або спеціалістами господарств,
надавати рекомендації щодо використання найкращих сортів, гібридів, добрив, порід 

сільськогосподарських тварин,
використовувати наочні інструменти для в і зу а л із а ці ї результатів роботи (відео. 

презентації, графіки, таблиці тощо);
у звітних матеріалах обов'язково надавати фото учасників під час проведення 

дослідницької роботи та підписувати їх.
Переможці і призери заходу нагороджені грамотами департаменту' освіти і науки 

облдержадміністрації, активні учасники -  грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ .

Завідувач сектору
позашкільної освіти та виховної роботи Ф Е Д О Р Ч Е Н К О


