
  
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 

 
   23.05.   2018                                   м. Дніпро № 38 к/тм 

 
Про проведення обласних заходів:  
дитячої комплексної еколого-краєзнавчої 
експедиції та наради навчання  
для педагогічного активу СЮН/ЕНЦ та базових шкіл 
на базі Канівського природного заповідника 

 
Керуючись  наказом  департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації  

від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей 
та учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, 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 період 2018 – 2023 роки, затвердженої департаментом 
освіти і науки обласної державної адміністрації 21 травня 2018 року, з метою 
формування у дітей та учнівської молоді екологічного мислення та ґрунтовних 
екологічних знань, почуття національної гідності та патріотизму, розвитку 
співпраці з провідними установами природно-заповідного фонду України, 
використання елементів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі 
позашкільних закладів освіти Дніпропетровської області 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Кузьменко М.Б.,   заступнику    директора    з    виховної         роботи,  
Григор’єву Д.В., завідувачу відділу біології та екології, Кондратьєвій Т.В., 
методисту з наукової роботи  комунального закладу освіти  “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”):  
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1.1. Організувати та провести з 29 травня по 01 червня 2018 року на базі 

Канівського природного заповідника, навчально-наукового центру “Інститут 
біології” Київського національного університету ім.  Т.Г. Шевченка: 

- для учнів обласної Природничої школи учнівської молоді – дитячу 
комплексну еколого-краєзнавчу експедицію (далі − Експедиція); 

- для педагогічного активу СЮН/ЕНЦ та базових шкіл – нараду-навчання 
(далі – Нарада). 

1.2. Затвердити списки дітей та педагогів – учасників Експедиції та 
Наради (додаток 1, 2). 

1.3. Бражник М.В., інженеру з техніки безпеки КЗО “ОЕНЦДУМ”   
провести інструктажі з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності під час 
перебування дітей у дорозі та під час проведення заходів. 

1.4. Призначити відповідальними за життя та здоров’я дітей в дорозі та 
під час проведення Експедиції керівників учнівських груп згідно зі списком за 
регіонами, що додається. 

2. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 0611162 “Інші 
програми та заходи у сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до 
затверджених кошторисів (додаток 3,4). 

3. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
заступника директора з виховної роботи Кузьменко М.Б., контроль – залишаю 
за собою. 
 
 
Директор  комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф.ПЕДАН 
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Кузьменко М.Б.                                    Кириченко Л.О.                   
 
Григор’єв  Д.В.                                    Янченко Т.В. 
 
Кондратьєва Т.В.                                 Ясик  Н.Ф. 
 
Хуторна Т.С.                                         Коробка Ю. С. 
 
Лихопавло Н.Ю.                                  Стасенко А.В. 
 
Коробко І.М.                                        Олефір К.В. 
 
Дем’янова О.В. 
 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
   23.05.  2018    № 38 к/тм         

 
 

СПИСОК 
учасників обласної дитячої комплексної еколого-краєзнавчої експедиції  

на базі Канівського природного заповідника  
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові учасника 

Освітній заклад/клас 

1. СТЕПЧЕНКОВА 
Дарина  
В’ячеславівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

2.  ГЛУШАКОВА 
Віолетта  
Олегівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

3. ВІХРОВА  
Анастасія 
Олексіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

4. ЛУЦИК  
Владислав  
Сергійович 

учениця 10 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

5. ШИБА 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія-ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

6. Керівник: ЛИХОПАВЛО Наталія Юріївна, вчитель хімії комунального 
закладу “Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія-
ліцей академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

7. СИТНИК 
Ірина  
Миколаївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Дзержинівська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

8. ГОРДІЙЧУК  
Олексій  
Євгенійович 

учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дзержинівська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

9. САСЮК 
Денис  
Юрійович 

учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дзержинівська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

10. Керівник: КИРИЧЕНКО Любов Олексіївна, заступник директора з 
виховної роботи комунального закладу освіти “Дзержинівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 
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11. КОСОВА  

Єлизавета  
Миколаївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Черкаська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Новомосковського району; 

12. КОРНІЙЧУК 
Назар  
Дмитрович 

учень 10 класу комунального закладу “Черкаська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Новомосковського району; 

13. ТИМЧЕНКО  
Ярослава  
Олегівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Черкаська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Новомосковського району; 

14. Керівник: КОРОБКО Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, 
психолог комунального закладу “Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Новомосковського району; 

15. КУЧЕР  
Дар’я  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 

16. ЩОГЛА 
Валентина 
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 

17. Керівник: ХУТОРНА Тетяна Сергіївна, вчитель біології комунального 
закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс” Дніпровської 
районної ради; 

18. БОВИКІН  
Давид 
Віталійович 

учень 8 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 10” Дніпровської районної 
ради; 

19. ДЕГТЯРЬОВА 
Поліна  
В’ячеславівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Новомиколаївська середня загальноосвітня школа № 1 
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровського району; 

20. Керівник: ЯСИК Ніна Федорівна, вчитель біології комунального закладу 
“Новомиколаївська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровського району;  

21. ЯНЧЕНКО 
Максим  
Леонідович 

учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Межівського району; 

22. ФІЛІПОВА 
Анастасія 
Юріївна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівка середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Межівського району; 

23. Керівник: ЯНЧЕНКО Тетяна Володимирівна, вчитель біології 
комунального закладу освіти “Володимирівська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Межівського району; 

24. ЄРЬОМЕНКО  
Аліна  
Юріївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 9 з поглибленим вивченням окремих предметів” 
Марганецької міської ради; 
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25. ТРУСОВА 

Юлія  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 9 з поглибленим вивченням окремих предметів” 
Марганецької міської ради; 

26. НАТОЧИНА  
Дарина  
Ігорівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей” Дніпровської міської 
ради;  

27. Керівник: КОРОБКА Юлія Сергіївна, керівник гуртка Міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконкому 
Марганецької міської ради; 

28. ШАПОШНІКОВА 
Ганна  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 11” Дніпровської 
міської ради; 
 
 

29. ЦІПУРА 
Софія  
Романівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 11” Дніпровської 
міської ради; 

30. МАСЛОВСЬКА  
Дар’я  
Миколаївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 6” Дніпровської 
міської ради; 

31. Керівник: СТАСЕНКО Анастасія Віталіївна, керівник гуртка 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”;  

32. ТИХАНСЬКА 
Анастасія 
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1” Павлоградської міської ради; 

33. ДМИТРЕНОК 
Дарина  
Анатоліївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1” Павлоградської міської ради; 

34. НАГОРКІН  
Ярослав 
Володимирович 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1” Павлоградської міської ради; 

35. ЛИСОГУБ 
Богдана 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1” Павлоградської міської ради; 

36. ЧЕРНЯВСЬКА 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1” Павлоградської міської ради; 

37. КУДЕЛЯ  
Руслана 
Вікторівна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Кочерезький навчально-виховний комплекс 
“Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок” Вербківської сільської ради 
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Павлоградського району; 

38. Керівник: МАМОТЕНКО Юлія Олександрівна, заступник директора 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних  
натуралістів” м. Павлограда; 

39. ЛУКІН 
Кирило  
Владиславович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради 
Дніпровського району; 

40. ПУЩА 
Ілля 
Владиславович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради 
Дніпровського району; 

41. ПРОХОРОВИЧ 
Володимир 
Андрійович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради 
Дніпровського району; 

42. КЛЕШНЯ 
Владислав 
Григорович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради 
Дніпровського району; 

43. БОГДАНЧУК 
Марія  
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів-центр позашкільної освіти” Слобожанської 
селищної ради Дніпровського району; 

44. СВІНОЛОБОВА 
Вікторія  
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів-центр позашкільної освіти” Слобожанської 
селищної ради Дніпровського району; 

45. Керівник: ОЛІФЕР Катерина Володимирівна, вчитель біології 
комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
№ 1” Слобожанської селищної ради; 
ДЕМ’ЯНОВА Оксана Вікторівна, завідувач організаційно-масового 
відділу комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради. 

 
Методист з наукової роботи                                                  Т.В. КОНДРАТЬЄВА 
КЗО  “ОЕНЦДУМ” 



Додаток 2 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
   23.05.  2018   № 38 к/тм         

 
 

СПИСОК 
учасників наради навчання для педагогічного активу 

СЮН/ЕНЦ та базових шкіл області  
на базі Канівського природничого заповідника 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові учасника 

Освітній заклад/посада 

1. ХУТОРНА  
Тетяна 
Сергіївна 

вчитель біології комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 

2. ВІТКО 
Ірина 
Іванівна 

вчитель фізики і хімії комунального закладу 
“Томаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
І-ІІІ ступенів” Томаківської селищної ради; 

3. ТИШКЕВИЧ 
Володимир 
Терентійович 

керівник гуртка комунального навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської 
ради Павлоградського району; 

4. ЯСИК  
Ніна  
Федорівна 

вчитель біології комунального закладу 
“Новомиколаївська середня загальноосвітня школа № 1 
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровського району; 

5. КИРИЧЕНКО  
Любов  
Олексіївна 

заступник директора з виховної роботи комунального 
закладу освіти “Дзержинівська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

6. ТКАЧЕНКО 
Надія  
Вікторівна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Царичанської селищної ради; 

7. ОРЛОВА  
Ганна  
Геннадіївна 

соціальний педагог комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

8. ДЕМ’ЯНОВА  
Оксана  
Вікторівна 

завідувач організаційно-масового відділу 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради; 

9. ХАМІНІЧ  
Олена  
Миколаївна 

керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”; 
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10. ДЕМІХ 
Надія 
Олександрівна 

керівник гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради; 

11. СТАСЕНКО 
Анастасія 
Віталіївна 

керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”; 

12. ГРИГОР’ЄВ  
Денис 
Валентинович 

завідувач відділу біології та екології комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”; 

13. КОНДРАТЬЄВА 
Тетяна  
Василівна 

методист комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 

14. КНИГА  
Любов 
Миколаївна 

фельдшер екстреної медичної допомоги. 

 
 

Завідувач відділу біології та екології                                         Д.В. ГРИГОР’ЄВ 
КЗО  “ОЕНЦДУМ” 


