
  
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 

 
    10.10.  2018                                          м. Дніпро    № 96 к/тм 

 
Про проведення  науково-просвітницької 
практики для вихованців закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напрямку на базі регіонального ландшафтного  
парку  “Фельдман Еко-парк” (м. Харків) 
 

Відповідно до Програми організації літніх наукових практик та 
комплексних екологічних експедицій для дітей та учнівської молоді і 
педагогічного активу загальних середніх і позашкільних закладів освіти 
Дніпропетровської   області   “Вивчаємо   заповідні   території   України”     на  
2018-2023 рр., затвердженої департаментом освіти і науки обласної державної 
адміністрації 21 травня 2018 року, з метою стимулювання творчого 
самовдосконалення дітей та учнівської молоді, організації їх змістовного 
дозвілля, обміну досвідом роботи та подальшої співпраці з позашкільними 
закладами освіти та установами природно-заповідного фонду інших регіонів, 
державними та громадськими екологічними організаціями  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Кондратьєву Т.В., методиста з наукової роботи комунального закладу 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити керівником практики для вихованців та 
педагогічних працівників позашкільних закладів еколого-натуралістичного 
напрямку на базі регіонального ландшафтного парку “Фельдман Еко-парк”  
(м. Харків) та комунального закладу “Харківська обласна станція юних 
туристів” (далі – Екскурсія) та відповідальною за комплектацію команди учнів  
з числа вихованців закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
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напрямку та учнів обласної Природничої школи учнівської молоді (за згодою 
батьків відповідно до особистих заяв).  

2. Затвердити список учасників Екскурсії (додаток 1). 
3. Призначити  супроводжуючими  особами  команди учнів  та  відрядити  

з 16 по 18 жовтня 2018 року до м. Харкова педагогічних працівників: 
- Кондратьєву Т.В., методист КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
- Крикун Г.В., керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”; 

         -  Коробко І.М., вчитель КЗ “Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Новомосковської  районної ради;  
 -  Четверикову О.М., директор Міського еколого-натуралістичного центру 
дітей та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради; 
 -  Лихопавло Н.Ю., вчитель КЗ “Криворізький НВК №129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 
 - Дудинець  Ю. М., вчитель  фізкультури, керівник   гуртка  ЦПО “Вільна 
боротьба”   КЗ  “Слобожанський  НВК №1   “Загальноосвітня  багатопрофільна      
школа ІІ-ІІІ ступенів - центр  позашкільної освіти Слобожанської селищної 
ради  Дніпровського району, 

на яких покласти відповідальність за життя та здоров’я учнів в дорозі, під 
час заходу та проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони 
життєдіяльності, відповідно до укомплектованих груп по регіонам. 

4. Призначити відповідальним за медичний супровід Екскурсії  
Поєдинкова Валентина Костянтиновича, фельдшера комунального закладу 
“Дніпропетровська  обласна  клінічна  швидка медична допомога” та відрядити  
з 16 по 18 жовтня 2018 року до м. Харкова.  

5. Семі Г.А., головному бухгалтеру, провести фінансування витрат на 
проведення заходу за рахунок коштів  КЗО “ОЕНЦДУМ” по КПКВК 0611162  
“Інші програми та заходи у сфері освіти”, згідно із затвердженим кошторисом 
(додаток 2). 

6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О.Майбороду, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор  КЗО “ОЕНЦДУМ”                                                         Ю.Ф. ПЕДАН 
  
     
З наказом ознайомлені: 
 
Кондратьєва Т.В.                                             Четверикова  О.М. 

Крикун Г.В.                                                      Лихопавло Н.Ю. 

Коробко І.М.                   Дудинець  Ю. М. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу 
освіти  “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
від  10.10. 2018   № 96 к/тм 

 
СПИСОК 

учасників науково-просвітницької практики на базі регіонального 
ландшафтного парку “Фельдман Еко-парк” (м. Харків)  

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
учасника 

 

Освітній заклад/клас 

1 ПОКАЗНЕВА 
Олена 
Олександрівна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учасниця 
Всеукраїнської акції “Галерея кімнатних рослин”, учениця  
9 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 76” Дніпровської міської ради, 
 

2 МЕЛЬНИК 
Олександр 
Дмитрович 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, переможець 
Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка” (ІІІ місце), 
учениця 8 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 140” Дніпровської міської 
ради, 
 

3 БУШИНА 
Ольга 
Володимирівна 
 
 
 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учасниця 
Всеукраїнського конкурсу “Флористика та фітодизайн”, учениця  
6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 76” Дніпровської міської ради,  
 

4 СТЕПАНОВА 
Ксенія 
Костянтинівна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, переможець в 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край – моя 
земля” (ІІ місце), учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” Дніпровської 
міської ради, 
 

5 МОРГУН 
Маргарита 
Олександрівна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, переможець в 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Новорічна композиція”, 
учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” Дніпровської міської ради,  
 

6 ГОРДЕЄВА 
Таїсія  
Андріївна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, переможець в 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Новорічна композиція”, 
учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” Дніпровської міської ради, 
 

7 СЕРГІЄНКО вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
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Вікторія 
Артемівна 

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, переможець в 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Новорічна композиція”, 
учениця 3 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” Дніпровської міської ради, 
 

8 САНДУ   
Ольга 
Василівна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учасниця 
Всеукраїнського конкурсу “Флористика та фітодизайн” учениця  
6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 76” Дніпровської міської ради, 
 

 

9 ЛУК’ЯНЕНКО  
Єва 
Андріївна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, переможець в 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край – моя 
земля” (ІІ місце), учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” Дніпровської 
міської ради,  
 

 

10 МОРОЗ 
Юлія 
Владиславівна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, переможець в 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край – моя 
земля” (ІІ місце), учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” Дніпровської 
міської ради. 
 

 

Супроводжуюча особа: Крикун Галина Віталіївна, керівник гуртка комунального закладу 
освіти   “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 
  

 

11 МАМОТЕНКО 
Вікторія 
Сергіївна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, переможець Всеукраїнського 
конкурсу юних зоологів і тваринників (ІІ місце), учениця 8 класу 
комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15” Павлоградської міської ради, 
 

12 МАМОТЕНКО 
Валерія 
Сергіївна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, переможець Всеукраїнського 
конкурсу юних зоологів і тваринників (ІІ місце), учениця 8 класу 
комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15” Павлоградської міської ради, 
 

13 ГВОЗДКОВА 
Ольга 
Олександрівна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, переможець Всеукраїнської 
природоохоронної акції “Годівничка” (І місце), учениця 8 класу 
комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15” Павлоградської міської ради, 
 

14 ГОРБЕНКО 
Анастасія 
Денисівна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, переможець Всеукраїнської 
природоохоронної акції “Годівничка” (І місце), учениця 7 класу 
комунального закладу освіти “Павлоградська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 15” Павлоградської міської ради, 
 

15 АРТЕМЕНКО 
Ксенія 
Валеріївна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 9 
класу комунального закладу “Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ” Новомосковської районної ради, 
 
 

16 ЛИСЕНКО слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 9 
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Єлизавета 
Олександрівна 

класу комунального закладу “Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ” Новомосковської районної ради, 
 
 

17 ПРИХОДЬКО 
Жанна 
Ігорівна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 9 
класу комунального закладу освіти “Черкаська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів ” Новомосковської районної ради, 
 

18 САВЧЕНКО 
Елизавета 
Валеріївна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 10 
класу комунального закладу “Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ” Новомосковської районної ради,,  
 

19 ФЕНЧУК 
Ілля  
Михайлович 

слухач обласної Природничої школи учнівської молоді , учень 9 класу 
комунального закладу “Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Новомосковської районної ради, 
 

20 ЦАКУН 
Ольга 
Олександрівна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 9 
класу комунального закладу “Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ” Новомосковської районної ради, 
 

Супроводжуюча особа: Коробко Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури 
комунального закладу “Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської  
районної ради”. 
 
21 КОЗАЧЕНКО  

Єгор 
Максимович 

вихованець комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” Нікопольської міської ради, переможець ІІ 
(обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
МАНУ, учень 11 класу комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа № 19” Нікопольської міської ради, 
 

22 ШАРКУН 
Єлизавета 
Олександрівна 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” Нікопольської міської ради, переможець в 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край – моя 
земля”, учениця 10 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована школа № 5” Нікопольської міської ради, 
 

23 ТЕРЕЩЕНКО 
Роман  
Ігоревич 

вихованець Міського еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської  молоді  виконавчого  комітету  Марганецької міської ради, 
переможець  Всеукраїнського  конкурсу   “Вчимося       заповідувати”  
(ІІ місце),  учень 7 класу, Навчально-виховного комплексу "Ліцей-
спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №10" 
Марганецької міської ради, 
 

24 БЕЛЬТЮКОВА 
Єлизавета 
Андріївна 

вихованка Міського еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради, 
слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді, учениця 9 
класу Марганецької спеціалізованої природничо-математичної школи 
І-ІІІ ступенів  №11 Марганецької міської ради, 
 

25 АНДРУШКО 
Катерина 
Євгенівна 

вихованка Міського еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради, 
слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді, учениця 9 
класу Марганецької спеціалізованої природничо-математичної школи 
І-ІІІ ступенів  №11 Марганецької міської ради, 
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26 ЄРЬОМЕНКО  
Аліна 
Юріївна 

вихованка Міського еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради, 
член Всеукраїнської Природничої школи учнівської молоді, учениця 
11 класу Марганецької спеціалізованої загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №9 з поглибленим вивченням окремих предметів 
Марганецької міської ради, 

 
27 

 
СЕРДЮК  
Софія 
Аркадіївна 

 
вихованка Міського еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради, 
слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді, учениця 9 
класу Марганецької гуманітарної гімназії ім.Т.Г.Шевченка 
Марганецької міської ради. 
 

Супроводжуюча особа: Четверикова Олена Миколаївна., директор Міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради. 
 
 

28 АЗАРОВ  
Микола 
Юрійович 

слухач обласної Природничої школи учнівської молоді , учень 9 класу 
Криворізького навчально-виховного комплексу №129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради, 
 

29 СТЕПАНОВА 
Дар’я 
Володимирівна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 9 
класу Криворізького навчально-виховного комплексу №129 “Гімназія-
ліцей академічного спрямування” Криворізької міської ради, 
 

30 ЛИХОПАВЛО 
Володимир 
Юрійович 

слухач обласної Природничої школи учнівської молоді , учень 9 класу 
Криворізького навчально-виховного комплексу №129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради, 
 

31 НАГОРНИЙ 
Олександр 
Вікторович 

слухач обласної Природничої школи учнівської молоді , учень 9 класу 
Криворізького навчально-виховного комплексу №129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради, 
 

32 КОЛБАСІН 
Максим 
Олександрович 

слухач обласної Природничої школи учнівської молоді , учень 10 
класу Криворізького навчально-виховного комплексу №129 “Гімназія-
ліцей академічного спрямування” Криворізької міської ради, 

33 СОРОКІН 
Даніїл 
Сергійович 

слухач обласної Природничої школи учнівської молоді , учень 9 класу 
Криворізького навчально-виховного комплексу №129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради, 
 
 
 
 

34 МАТЯШ 
Марія 
Романівна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 9 
класу Криворізького навчально-виховного комплексу №129 “Гімназія-
ліцей академічного спрямування” Криворізької міської ради. 
 

Супроводжуюча особа: Лихопавло Наталія Юріївна., вчитель хімії міської ради 
Криворізького навчально-виховного комплексу №129 “Гімназія-ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради. 
 
 

35 ЗАЙЦЕВА 
Анастасія  
Олександрівна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 9 
класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 

36 ПОРТЯНКО 
Олександра 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 9 
класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
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Андріївна комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 

37 ЗАВГОРОДНІЙ 
Даніїл 
Вікторович 

слухач обласної Природничої школи учнівської молоді , учень 9 класу 
комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 

38 СУРОВЦЕВА 
Ганна 
Станіславівна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 8 
класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 

39 ЯКІВЕЦЬ 
Ксенія 
Олександрівна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 8 
класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 

40 ЯКІВЕЦЬ 
Катерина 
Олександрівна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 8 
класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 

41 КОЗЛОВА  
Анна 
Олександрівна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 8 
класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 

42 КАЛЮЖНА 
Анна  
Сергіївна 

слухачка обласної Природничої школи учнівської молоді , учениця 8 
класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 
 

43 СТЕПАНЕНКО 
Ілля 
Валерійович 

слухач обласної Природничої школи учнівської молоді , учень 8 класу 
комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 

44 ГЕРАСИМЕНКО 
Антон 
Владиславович 

слухач обласної Природничої школи учнівської молоді , учень 8 класу 
комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс№1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – 
центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району, 
 

Супроводжуюча особа: Дудинець Юрій Миколайович, вчитель фізкультури, керівник гуртка 
ЦПО “Вільна боротьба” комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс №1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів- центр  позашкільної 
освіти Слобожанської селищної ради Дніпровського району.  
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Керівник практики: Кондратьєва Тетяна Василівна, методист комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
Медичний працівник: Поєдинков Валентин Костянтинович, фельдшер комунального закладу 
“Дніпропетровська обласна клінічна швидка медична допомога”. 
 
 
Методист з наукової роботи                                         Т.В. КОНДРАТЬЄВА 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 


