
 

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 
 
     08.11.    2019                                        м. Дніпро    № 73/01-04 

 

Про проведення обласної 
еколого-краєзнавчої  екскурсії   
до м. Запоріжжя 
 

Керуючись  наказом  департаменту освіти  і  науки  облдержадміністрації  
від 13 лютого 2018 року №63/0/212-18 “Про затвердження Плану заходів щодо 
реалізації громадянсько-патріотичного виховання учнів, вихованців, слухачів 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти області протягом  
2018-2020 років”, з метою активізації проведення оглядових і тематичних 
екскурсій до об’єктів культурної спадщини, організації змістовного дозвілля 
вихованців, обміну досвідом роботи позашкільної освіти відповідного напряму 

 
НАКАЗУЮ: 

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

закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі - КЗО“ОЕНЦДУМ”):  

1.1. Здійснити  організаційні  заходи   щодо   проведення   12   листопада  
2019 року обласної еколого-краєзнавчої екскурсії (далі – Екскурсія) до 
позашкільного навчального закладу “Дитячий парк “Запорізький міський 
ботанічний сад” Запорізької міської ради Запорізької області, Національного 
заповідника “Хортиця”;  

1.2.Укомплектувати групу учасників з числа вихованців закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, які брали активну 
участь у масових еколого-натуралістичних заходах, слухачів обласної 
Природничої школи учнівської молоді (за згодою батьків відповідно до 
особистих заяв) та педагогів закладів освіти відповідно до списку (додаток 1). 

2. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під час 
проведення Екскурсії на супроводжуючих осіб. 
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3. Бражник М.В., громадському інспектору з техніки безпеки 
КЗО“ОЕНЦДУМ”, провести інструктаж з техніки безпеки та безпеки та 
життєдіяльності з учасниками заходу. 

4. Семі Г.А., головному бухгалтеру КЗО“ОЕНЦДУМ” провести 
фінансування за рахунок КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері 
освіти” відповідно до затвердженого кошторису (додаток 2). 

5. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти  
на Кузьменко М.Б., заступника директора з виховної роботи, 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. 
 
Сема Г.А. 
 
Іванус А. В. 
 
Серга О.М. 
 
Кривуля І. Г. 
 
Поліщук Н. І. 
 
Лихопавло Н. Ю. 
 
 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 
 центр дітей та учнівської молоді” 
від   08.11.  2019  № 73/01-04 

 
СПИСОК 

учасників обласної еколого-краєзнавчої екскурсії до позашкільного 
навчального закладу “Дитячий парк “Запорізький міський ботанічний сад” 
Запорізької міської ради Запорізької області, Національного заповідника 

“Хортиця” 12.11.2019 року 
№ 
з/п 

П.І.Б. учасника Освітній заклад Підстава 

1.  МАЦЮК  
Ельміра 
 

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

Слухач обласної Природничої 
школи учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 

2.  РАТЬКОВ 
Марко 
 

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

Слухач обласної Природничої 
школи учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 

3.  СОРОКІН  
Даніїл 
 

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

Слухач обласної Природничої 
школи учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 

4.  ТРУБАЄВА  
Марія  
 

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

Слухач обласної Природничої 
школи учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04) 

5.  ЧЕРНЯК  
Мілана 
 

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

Слухач обласної Природничої 
школи учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 

6.  ГЕЛБАХІАНІ  
Олена  

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

Слухач обласної Природничої 
школи учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 
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7.  КРИВОРУЧКО 
Юлія  

вихованка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, учениця 11 
класу комунального закладу 
“Кочерезький навчально-виховний 
комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської ради; 

Слухач обласної Природничої 
школи учнівської молоді. 
(Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
12.10.2018 №65/01-04); 

8.  КУЧУГУРНА  
Ілона  

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської районної 
ради Дніпропетровської області”; 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої 
школи учнівської молоді 
(Наказ ДОіН від 21.05.2019 
№14-1/01-04); 

9.  МИХЛИК  
Анастасія  

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської районної 
ради Дніпропетровської області”; 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої 
школи учнівської молоді 
(Наказ ДОіН від 21.05.2019 
№14-1/01-04); 

10.  ЧУНДИШКО  
Діана  

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської районної 
ради  Дніпропетровської області”; 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої 
школи учнівської молоді 
(Наказ ДОіН від 21.05.2019 
№14-1/01-04); 

11.  ПОДА  
Дмитро  

вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учень 11 класу, 
комунального закладу 
“Партизанська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів" Дніпровської 
районної ради Дніпропетровської 
області”; 

І місце в обласному конкурсі 
юних натуралістів (Наказ ДОіН 
від 23.10.2019 №555/0/212-19) 
І місце в конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої 
школи учнівської молоді 
(Наказ ДОіН від 21.05.2019 
№14-1/01-04) 
І місце у Всеукраїнському  
конкурсі винахідницьких та 
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 раціоналізаторських проектів 
(наказ НЕНЦ від 01.02.2019 № 
6); 

12.  СТЕЛЬМАЩУК  
Владислав  

вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учень 11 класу, 
комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня 
школа №2 І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської міської ради 
Дніпропетровської області”; 

ІІ місце у Всеукраїнському  
конурсі винахідницьких та 
раціоналізаторських проектів 
(наказ НЕНЦ від 01.02.2019 
№6); 

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

14.  СІМОНОВА  
Софія  

учениця 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04) 
Переможець Всеукраїнського 
конкурсу “Intel-Eko Україна-
2019” (Наказ НЕНЦ від 
08.02.2019 №9); 

15.  ДУБОВИК  
Даніїл  

учень 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 

16.  БІЛЕНЬКИЙ  
Еміль  

учень 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 
Фіналіст очного етапу 
Всеукраїнського біологічного 
форуму учнівської та 
студентської молоді “Дотик 
природи” (Наказ НЕНЦ від 
04.10.2019 №76); 

17.  ЗИМОВЕЦЬ  
Євген  

учень 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 
 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 

18.  ДВОРЯНКІНА  
Світлана  

учениця 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
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№ 65/01-04); 
Фіналіст очного етапу 
Всеукраїнського біологічного 
форуму учнівської та 
студентської молоді “Дотик 
природи” (Наказ НЕНЦ від 
04.10.2019 №76); 

19.  ЛАВРИНЕНКО  
Софія  

учениця 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді. (Наказ 
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
12.10.2018 №65/01-04) 
Переможець Всеукраїнського 
конкурсу “Intel-Eko Україна-
2019” (Наказ НЕНЦ від 
08.02.2019 №9); 

20.  ЧЕРЕПКОВ 
Олександр 

учень 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 
 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді. (Наказ 
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
12.10.2018 №65/01-04); 

21.  КОШЛЯК  
Арсеній 

учень 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 
 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді. (Наказ 
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
12.10.2018 №65/01-04); 

22.  КУЗЬМЕНКО 
Милана  

вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради, учениця 
7 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 
62” Дніпровської міської ради;  

І місце в обласному конкурсі 
юних натуралістів (Наказ 
ДОіН від 23.10.2019 
№555/0/212-19); 

23.  КУДРИЦЬКА  
Софія  

вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради, учениця 
7 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 
62” Дніпровської міської ради;  

І місце в обласному конкурсі 
юних натуралістів (Наказ 
ДОіН від 23.10.2019 
№555/0/212-19); 

24.  РОМАНЕНКО 
Карина  

вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради, учениця 
7 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 
62” Дніпровської міської ради;  

І місце в обласному конкурсі 
юних натуралістів (НАКАЗ 
ДОіН від 23.10.2019 
№555/0/212-19); 

25.  ФУРМАНОВ 
Олександр  

вихованець комунального закладу 
освіти “Магдалинівська районна 
станція юних натуралістів” 
Магдалинівської районної ради, 

Статус: дитина-сирота. 
(Розпорядження голови 
Магдалинівської районної 
державної адміністрації “Про 
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учень 10 класу Ковпаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Личківської сільської ради; 

встановлення опіки” від 
12.11.2010 №416-Р-10)  
Активний член юннатського 
самоврядування. 

26.  Супроводжуюча особа: ПОЛІЩУК Наталя Ігорівна, вчитель комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 62” Дніпровської  міської ради, керівник 
гуртка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради;  

27.  МАТВІЙЧУК  
Оксана  

учениця 9 класу Письмечівський 
заклад загальної середньої освіти I-II 
ступенів Солонянської районної 
ради; 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 

28.  СЕМЕНЧЕНКО  
Тетяна  

учениця 8 класу Письмечівський 
заклад загальної середньої освіти I-II 
ступенів Солонянської районної 
ради, 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04); 

29.  МЕРЕЖА  
Матвій  

учень 6 класу Письмечівський 
заклад загальної середньої освіти I-II 
ступенів Солонянської районної 
ради; 

І місце в обласному конкурсі 
юних натуралістів (Наказ 
ДОіН від 23.10.2019 
№555/0/212-19); 

30.  ДАНИЛЮК  
Софія  

учениця 8 класу Письмечівський 
заклад загальної середньої освіти I-II 
ступенів Солонянської районної 
ради; 
 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді  
(Наказ ДОіН від 12.10.2008 
№ 65/01-04) 

31.  МЕРЕЖА  
Іван  

учень 10 класу комунального 
закладу освіти Солонянське 
Навчально-виховне об’єднання 
“Солонянська середня 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів – Центр позашкільної 
освіти” (опорний заклад) 
Солонянської селищної ради; 

ІІІ місце в обласному зльоті 
юних натуралістів (Наказ 
ДОіН від 07.12.2018 
№ 683/0/212-18); 

32.  РУБІНОВ  
Андрій  

вихованець комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, учень 6 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа 
№140” Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце в обласному зльоті 
юних натуралістів в складі 
гуртка “Юні квітникарі” 
(наказ ДОіН від 07.12.2018 № 
683/0/212-18); 
 

33.  РУДАКОВА  
Антоніна  

вихованка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, учениця 8 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа 
№76” Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце в обласному зльоті 
юних натуралістів в складі 
гуртка “Юні квітникарі” 
(Наказ ДОіН від 07.12.2018 
№ 683/0/212-18); 
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34.  ЛУК’ЯНЕНКО  
Єва  

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

ІІ місце в обласному конкурсі 
юних натуралістів у складі 
гуртка “Флористика та 
фітодизайн інтер’єру”  
(Наказ ДОіН від 23.10.2019 
№555/0/212-19); 

35.  ЛАПЕШКІНА 
Олександра 
 

вихованка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, учениця 9 класу 
комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс №57 
“загальноосвітній навчальний заклад 
І ступеня – гімназія” Дніпровської 
міської ради;  

ІІ місце в обласному конкурсі 
юних натуралістів у складі 
гуртка “Флористика та 
фітодизайн інтер’єру”  
(Наказ ДОіН від 23.10.2019 
№555/0/212-19); 

36.  ОНИЩЕНКО 
Володимир  
 

вихованець комунального закладу 
освіти “Магдалинівська районна 
станція юних натуралістів” 
Магдалинівської районної ради, 
учень 9 класу Ковпаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Личківської сільської ради; 

І місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції 
учнівської молоді “День 
зустрічі птахів” (Наказ ДОіН 
від 21.05.2019 р. 
№309 /0/212-19);  
 

37.  МАЛА  
Поліна  

учениця 11 класу комунального 
закладу “Середня загальноосвітня 
школа №5’ім.Г.Романової” 
Кам’янської міської ради, вихованка 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської 
міської ради; 

І місце в конкурсі захисті 
науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої 
школи учнівської молоді  
(Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
21.05.2019 №14-1/01-04); 

38.  ЗАДОРОЖНА  
Катерина  

учениця 11 класу комунального 
закладу “Середня загальноосвітня 
школа №5’ім.Г.Романової”  
Камянської міської ради, вихованка 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської 
міської ради; 

ІІ місце в конкурсі захисті 
науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої 
школи учнівської молоді  
(Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
21.05.2019 №14-1/01-04); 

39.  Супроводжуюча особа: КРИВУЛЯ Ірина Григорівна, керівник гуртка комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”; 

40.  АРТЕМЕНКО  
Олексій  

вихованець філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учень 
9 класу опорного комунального 
закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради; 

І місце в складі гуртка “Юні 
лісівники” в обласному  етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” 
(Наказ ДОіН від 13.06.2019 р.  
№ 353/0/212-19 ); 
 

41.  БИЧКОВ  
Микита  

вихованець філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-

І місце в складі гуртка “Юні 
лісівники” в обласному етапі 
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натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учень 
9 класу опорного комунального 
закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради; 

Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” 
(Наказ ДОіН від 13.06.2019 р.  
№ 353/0/212-19 ); 
 

42.  БІЛА  
Катерина  

вихованка філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, 
учениця 9 класу опорного 
комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради; 

І місце в вкладі гуртка “Юні 
лісівники” в обласному етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” 
(Наказ ДОіН від 13.06.2019 р. 
№ 353/0/212-19); 
 

43.  ВОВК 
Юрій  

вихованець філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учень 
9 класу опорного комунального 
закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради; 

І місце в вкладі гуртка “Юні 
лісівники” в обласному етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” 
(Наказ ДОіН від 13.06.2019 р. 
№ 353/0/212-19); 
 

44.  КОТОВСЬКИЙ 
Олександр  

вихованець філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учень 
9 класу опорного комунального 
закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради; 

І місце в складі гуртка “Юні 
лісівники” в обласному  етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” 
(Наказ ДОіН від 13.06.2019 р. 
№ 353/0/212-19); 
 

45.  МОВЧАН  
Тетяна  

вихованка філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, 
учениця 9 класу опорного 
комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради; 

І місце в складі гуртка “Юні 
лісівники” в обласному  етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” 
(Наказ ДОіН від 13.06.2019 р.  
№ 353/0/212-19); 
 

46.  РОП’ЯНИЙ 
Дмитро  

вихованець філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учень 
9 класу опорного комунального 
закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” 

І місце в складі гуртка “Юні 
лісівники” в обласному  етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” 
(Наказ ДОіН від 13.06.2019 р.  
№ 353/0/212-19); 
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Могилівської сільської ради; 
47.  ТКАЧОВА 

Анастасія  
вихованка філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, 
учениця 9 класу опорного 
комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради; 

І місце в складі гуртка “Юні 
лісівники” в обласному  етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” 
(Наказ ДОіН від 13.06.2019 р.  
№ 353/0/212-19); 
 

48.  ШИТЬКО 
Аріанна  

учениця 9 класу опорного 
комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради, 
вихованець філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”; 

І місце в складі гуртка “Юні 
лісівники” в обласному етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка” 
(Наказ ДОіН від 13.06.2019 р. 
№ 353/0/212-19); 
 

49.  Супроводжуюча особа: СЕРГА Ольга Миколаївна, вчитель опорного комунального 
закладу “Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради, медичний працівник; 

50.  Керівник групи: ІВАНУС Алла Василівна, методист комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 

 
 
Заступник директора з виховної роботи 
комунального закладу освіти “Обласний  
еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”       М.Б.Кузьменко 


