
  
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 

 
    05.09.    2019                                       м. Дніпро    № 91 к/тм 

 
Про відрядження  до  
біосферного заповідника  
“Асканія-Нова” (Херсонська область) 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 04 вересня 2019 року № 457/0/212-19 “Про проведення обласної еколого-
краєзнавчої    експедиції    на базі   біосферного   заповідника    “Асканія-Нова” 
 ім. Ф.Е Фальц-Фейна”, з метою виявлення та підтримки обдарованих і 
талановитих дітей та учнівської молоді шляхом створення умов для їх творчого, 
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, оздоровлення та відпочинку, 
ознайомлення з основними територіями та об’єктами природно-заповідного 
фонду України та залучення їх до практичної природоохоронної та екологічної 
діяльності по вивченню, збереженню та відновленню довкілля  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Кузьменко М.Б., заступника директора з виховної роботи комунального 

закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”   (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”)    призначити     куратором      проведення  
обласної еколого-краєзнавчої експедиції  на базі біосферного заповідника 
“Асканія-Нова” ім. Ф.Е Фальц-Фейна Херсонської області (далі – Експедиція), 
відповідальною за комплектацію команди учасників з числа вихованців 
закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму (за згодою 
батьків відповідно до особистих заяв). 
 2. Відрядити учасників Експедиції до біосферного заповідника “Асканія-
Нова”  ім. Ф.Е Фальц-Фейна  Херсонської області  з 10 по 13 вересня 2019 року 
відповідно до списку  (додаток 1). 

3. Призначити   супроводжуючими   особами   учасників     Експедиції  
Лапіну О.П., керівника гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”,  
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Стасенко А.В., керівника гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
Семенюк Т.В., керівника гуртка Центру позашкільної освіти, вчителя 

комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний комплекс №1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів Слобожанської 
селищної ради”, на яких покласти відповідальність за життя і здоров’я учнів в 
дорозі,  під  час  проведення заходу та відрядити  з 10 по 13 вересня  2019 року  
до біосферного заповідника “Асканія-Нова”  Херсонської області. 

4. Бражник М.В., громадському інспектору з питань ТБ та ОП  
КЗО “ОЕНЦДУМ”, провести з учасниками заходу інструктаж з техніки безпеки 
та охорони життєдіяльності. 

5. Провести транспортне забезпечення Експедиції орендованим 
транспортом  (відповідно до результату торгів майданчика “Prozorro”). 

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

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу та контроль 
залишаю за собою. 

 
 
Тимчасово виконуюча обов’язки 
директора  комунального закладу  
освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”            Л.К. БОВИКІНА 
 
 
 



Додаток  1 
до наказу комунального закладу  
освіти  “Обласний  еколого- 
натуралістичний центр 
 дітей та учнівської молоді” 
   05.09.2019.   № 91 к/тм 

 
Список 

учасників обласної еколого-краєзнавчої експедиції 
на базі біосферного заповідника “Асканія-Нова” ім. Ф.Е Фальц-Фейна  

(Херсонська область) 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я 
учасника 

Освітній заклад/клас Здобутки вихованців 

1 СЕМЕНЮК 
Олександра 

вихованка Центру 
позашкільної освіти 
комунального закладу 
“Слобожанський навчально-
виховний комплекс 
№1“Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів Слобожанської 
селищної ради”, 10 клас; 
 

II місце в обласному конкурсі-
захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів обласної 
Природничої школи в секції 
“Екологія” (Наказ КЗО 
“ОЕНЦДУМ” №12/01-04 від 
22.04.2019 року); 

2 БАРАБАШ 
Олена 

вихованка Центру 
позашкільної освіти 
комунального закладу 
“Слобожанський навчально-
виховний комплекс 
№1“Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів Слобожанської 
селищної ради”, 10 клас; 
 

І місце в обласному конкурсі-
захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів обласної 
Природничої школи в секції 
“Хімія” (Наказ КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 
№12/01-04 від 22.04.2019 р.); 

3 АГЄЄВА 
Дар'я 
 

вихованка Центру 
позашкільної освіти 
комунального закладу 
“Слобожанський навчально-
виховний комплекс 
№1“Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів Слобожанської 
селищної ради”, 10 клас 
 

III місце в обласному конкурсі-
захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів обласної 
Природничої школи в секції 
“Хімія ” (Наказ КЗО 
“ОЕНЦДУМ ” 
№12/01-04 від 22.04.2019 р.); 

4 БАРАННИК 
Ольга 

вихованка Центру 
позашкільної освіти 

III місце у III етапі 
Всеукраїнської олімпіади з хімії 



 комунального закладу 
“Слобожанський навчально-
виховний комплекс 
№1“Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів Слобожанської 
селищної ради”, 8 клас; 
 

(Наказ ДОН № 237/0/212-19 від 
17.04. 2019 р.); 

5 КАРПЕНКО 
Софія  

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу  “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, 
учениця 8 класу 
комунального закладу 
“Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1”; 

І місце у Всеукраїнській акції 
“День юного натураліста” 
(наказ НЕНЦ від 29.12.2018 
№ 108) . 
Активний член юннатівського 
самоврядування. Активна 
учасниця (доповідач науково-
дослідницької роботи) на 
Всеукраїнському семінарі 
завідувачів відділів екології 
обласних СЮН/ЕНЦ 
05.06.2019;  

6 ШАШКО  
Сергій 

вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, 
учень 8 класу комунального 
закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1”; 

І місце у Всеукраїнській акції 
“День юного натураліста” 
(наказ  НЕНЦ від 29.12.2018 
№ 108). Активний член 
юннатівського самоврядування.  
Активний учасник (доповідач 
науково-дослідницької роботи) 
на Всеукраїнському семінарі 
завідувачів відділів екології 
обласних СЮН/ЕНЦ  
05.06.2019; 

7 ЧЕРЕДНИК 
Олексій 

вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учень 9 класу комунального 
закладу “Горянівський 
навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний 
заклад”; 

Переможці VІ Всеукраїнського 
еколого-польового збору 
команд юних зоологів в 
номінаціях “Кращий орнітолог” 
-ІІІ місце, “Кращий ентомолог” 
- ІІ місце (наказ НЕНЦ № 67/2 
від 14.06.2018); 
ІІІ місце в національному етапі 
ХІІ Міжнародного конкурсу 
еколого-валеологічного 
спрямування “Ось мій рідний 
край, ось мій рідний дім” (наказ 
НЕНЦ від 12.04.2019 № 38); 
 



8 ЛЯШЕНКО 
Ярослав 

вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учень 10 класу комунального 
закладу “Підгородненський 
навчально-виховний 
комплекс №3 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний 
навчальний заклад”; 

І місце в заочному етапі 
Всеукраїнського юннатівського 
фестивалю “В об’єктиві 
натураліста” (в складі команди). 
Наказ НЕНЦ від 06.06.2019  
№ 57; 
І місце в обласному етапі 
Всеукраїнського фестивалю  “В 
об’єктиві натураліста”  
(наказ ДОН від 11.02.2019  
№ 74/0/212-19); 

9 Супроводжуюча особа : СЕМЕНЮК Тетяна В’ячеславівна, керівник гуртка 
Центру позашкільної освіти, вчитель комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс №1“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-
ІІІ ступенів Слобожанської селищної ради”;   

10 ГОЛУБЄВ 
Олександр 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 7 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа №76” Дніпровської 
міської ради; 

ІІІ місце в Обласному зльоті 
юних натуралістів, номінація 
“Вчимося заповідувати” в 
складі гуртка “Юні 
квітникарі” (наказ ДОН від 
07.12.2018 № 683/0/212-18). 
Активний член юннатівського 
самоврядування. Батько-
учасник АТО (посвідчення 
АА № 217392); 

11 СТАСЕНКО 
Поліна  

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 1 класу 
закладу освіти “Навчально-
виховне об’єднання № 136   
“класична гімназія ім. Кирила 
і Мефодія - початкова школа - 
дошкільний навчальний заклад 
- валеологічний центр” 
Дніпровської міської ради; 

Переможець обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
“Новорічна композиція” в 
складі гуртка “Юні 
квітникарі” (наказ 
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
26.12.2018 № 73/01-04); 

12 ПОЛТАРАКОВ 
Максим 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 

ІІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі - огляді “Дивовижна 
теплиця” (наказ НЕНЦ від 
15.03.2019 № 25); 
ІІІ місце в Обласному зльоті 



обласної ради, учень 7 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа №76” Дніпровської 
міської ради; 

юних натуралістів, номінація 
“Вчимося заповідувати” в 
складі гуртка “Юні 
квітникарі” (наказ ДОН від 
07.12.2018 № 683/0/212-18); 

13 ІВАЩЕНКО 
Семен 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 8 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа №140” Дніпровської 
міської ради; 

ІІ місце у Всеукраїнській 
трудовій акції “Кролик” 
(наказ НЕНЦ від 15.04.2019 
№ 40); 
 

14 МАНЗЮК 
Вадим 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 8 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа №140” Дніпровської 
міської ради; 

ІІ місце у Всеукраїнській 
трудовій акції “Кролик” 
(наказ НЕНЦ від 15.04.2019 
№ 40); 

15 ПЕТРЕНКО 
Дмитро 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 7 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа №76” Дніпровської 
міської ради; 

ІІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі - огляді “Дивовижна 
теплиця” (наказ НЕНЦ від 
15.03.2019 № 25); 
ІІІ місце в Обласному зльоті 
юних натуралістів, номінація 
“Вчимося заповідувати” в 
складі гуртка “Юні 
квітникарі” (наказ ДОН від 
07.12.2018 № 683/0/212-18); 

16 ГОРДЄЄВА 
Таїсія 

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 7 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа №76” Дніпровської 
міської ради; 

ІІ місце (в складі гуртка “Юні 
зоологи”) в обласному етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” (наказ ДОН від 
13.06.2019 № 353/0/212-19); 



17 ЗАЛЕВСЬКА 
Анастасія 

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 7 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа №76” Дніпровської 
міської ради; 

ІІІ місце у фінальному етапі 
ХV Всеукраїнського конкурсу 
юних зоологів і тваринників 
(наказ НЕНЦ від 01.02.2019 
№7). 

18 Супроводжуюча особа: СТАСЕНКО Анастасія Віталіївна, керівник гуртка 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради; 

19 Керівник групи: ЛАПІНА Ольга Петрівна, керівник гуртка комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради. 

 
 
 
Заступник директора                                                                          М.Б. КУЗЬМЕНКО 
з виховної роботи КЗО  “ОЕНЦДУМ”  


