








  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

НАКАЗ 
 
      13.02.     2023                                        м. Дніпро    № 03/01-04        

 

Про підсумки проведення  
обласного  конкурсу “Краще  
творче учнівське об’єднання 
еколого-натуралістичного профілю” (заочно) 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
21.11.2022 року №4645/0/211-22 “Про проведення обласного конкурсу “Краще 
творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю” (заочно), з 
метою підтримки діяльності творчих учнівських об’єднань та відзначення 
активних учасників конкурсу,  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити протокол засідання журі по підведенню підсумків 
обласного конкурсу “Краще творче учнівське об’єднання еколого-
натуралістичного профілю” (заочно) (далі-Конкурс), що додається. 

2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” активних учасників 
Конкурсу відповідно до затвердженого протоколу.  

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” з виховної роботи Галину 
Крикун, контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор           Юрій ПЕДАН            
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”   
від     13.02.  2023    № 03  /01-04 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного конкурсу  
“Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю” 

 

 
від 23.01.2023  

 
ПРИСУТНІ всі члени журі 
 
СЛУХАЛИ: 

Крикун Г.В., голову журі, заступника директора комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, яка ознайомила присутніх з основними завданнями конкурсу, з вимогами до наданих робіт, з критеріями оцінювання 
робіт учасників відповідно до умов проведення обласного конкурсу “Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного 
профілю”. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінку конкурсних робіт учасників за нижченаведеними критеріями (за 10 бальною шкалою по кожному критерію): 
1) науково-методична актуальність представлених матеріалів; 
2) впровадження новітніх інноваційних технологій навчання та виховання, інтерактивних форм гурткової діяльності, оригінальність 

наданих матеріалів,  новаторство; 
3) відповідність наданих матеріалів вимогам конкурсу; 
4) результативність діяльності гуртка (участь у масових заходах еколого-натуралістичного спрямування) ; 
5) доцільність та системність діяльності. 

    2. Визначити переможців і призерів конкурсу відповідно до набраних балів: 
І місце -44-50 балів.   ІІ місце – 38-43 бали.    ІІІ місце  - 30 – 37 балів. Активна участь -15-29 бали 
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№ 

з/п 

Творче учнівське об’єднання Керівник Загальна 

кількість 

балів 

Місце 

 

1. Гурток “Пролісок” комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
дитячої та юнацької творчості “Гармонія” Криворізької міської ради; 

ГОНЧАРОВА  
Марина Миколаївна 

30 ІІІ 

2. Гурток “Лісовичок” комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
дитячої та юнацької творчості “Гармонія” Криворізької міської ради; 

КОСОДРИГА  
Надія Петрівна 

28 А 

3. Гурток “Юні друзі природи молодшого шкільного віку” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради; 

ТОРОП  
Тамара Василівна 

34 ІІІ 

4. Гурток “Природа рідного краю” комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам'янської міської ради; 

ЗЕМСКОВА  
Людмила Олександрівна 

32 ІІІ 

5. Клуб “Юний кінолог” комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр дитячої та юнацької творчості” Дніпровської міської ради; 

ЗАГОРСЬКА  
Олена Олегівна 

45 І 

6. Гурток “Людина і довкілля” професійно-технічного навчального закладу №6 
м. Дніпро; 

ЗАБОЄНКО  
Любов Василівна 

5 - 

7. Гурток “Людина і довкілля” комунального закладу “Синельниківський ліцей 
№6” Синельниківської міської ради; 

ЧАБАЛА  
Надія Іванівна 

23 А 

8. Гурток “Фаетон” Державного професійно-технічного навчального закладу  
“Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів”; 

КИЗИК  
Дмитро Олександрович 

27 А 

9. STEM- гурток “Країна творчостї” комунального закладу “Зеленодольський 
професійний ліцей“ м. Зеленодольськ 

ДАШКО  
Ірина Михайлівна 

Не відповідає 
напрямку 

10. Гурток “Людина і довкілля” комунального закладу “Криворізький 
професійний ліцей” м. Кривий Ріг; 

СКЛАДАНЮК  
Анна Олександрівна 

28 А 

11. Гурток “ТЕМП” комунального закладу “Синельниквський ліцей №3” 
Синельниківської міської ради; 

КУНАТ  
Валентина Вікторівна 

43 ІІ 

12. Гурток “Екологічна варта” комунального закладу “Криворізька гімназія №42” 
Криворізької міської ради; 

ПАНАСЮК  
Світлана Ігорівна 

40 ІІ 

13. Гурток “Юні квітникарі” комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №6” Дніпровської міської ради; 

УСЕНКО  
Ірина Сергіївна 

41 ІІ 

14. Гурток “Школа друзів планети” комунального закладу “Чаплинська середня 
загальноосвітня опорна школа Дубовиківської сільської ради 
Дніпропетровської області”; 
 

ЗАМКОВА  
Наталія Володимирівна 

23 А 
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15. Гурток “Ноосфера” комунального закладу “Професійно-технічне училище 
№2” м. Дніпро; 

СІНКЕВИЧ  
Валентина Вільгельмівна 

37 ІІІ 

16. Гурток “EkoKiDs” комунального закладу “Лошкарівський ліцей” 
Першотравневської сільської ради 

НЕПЛЯХ  
Віталіна Валеріївна 

50 І 

17. Гурток “Юний хімік” комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області”; 

ЗУБКОВА  
Валентина Григорівна 

50 І 

18. Гурток “Природа рідного краю” комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр дитячої та юнацької творчості” Перещепинської міської ради 

БОЙКО  
Ольга Юріївна 

43 ІІ 

19. Гурток “Юні овочівники” комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради 

БУРКО  
Світлана Миколаївна 

49 І 

20. Гурток “Дендрологія з основами озеленення” філіі комунального закладу  
освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді" 
Дніпропетровської обласної ради “Шафран” 

РИЖКО  
Юлія Петрівна 

30 ІІІ 

21. Гурток “Юні садівники” комунального закладу позашкільної освіти “Центр 
творчості дітей та юнацтва “Сузір’я” Вербківської сільської ради; 

ТИШКЕВИЧ  
Володимир Терентійович 

48 І 

 
 

Голова журі                Галина КРИКУН 


