
  
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 

 
_     25.03.    2019                                      м. Дніпро    № 09/01-04 

 
Про підсумки проведення 
обласного етапу Всеукраїнського  
юнацького фестивалю “В об‘єктиві натураліста”    
 

Керуючись наказами  департаменту  освіти і науки облдержадміністрації  
від 16 січня 2019 року № 27/0/212-19 “Про проведення обласного (заочного) 
етапу    Всеукраїнського   юнацького   фестивалю   “В  об‘єктиві   натураліста”,  
від 11 лютого 2019 року  № 74/0/212-19  “Про підсумки проведення  обласного  
(заочного) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об‘єктиві 
натураліста”, з метою покращення стану довкілля й активізації роботи школярів 
та молоді щодо вирішення екологічних проблем протягом січня 2019 року в 
закладах освіти проведено обласний етап Всеукраїнського юнацького 
фестивалю “В об’єктиві натураліста”.  
 За підсумками  заходу 
  
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  Дніпропетровської 
обласної ради активних учасників обласного етапу Всеукраїнського  юнацького 
фестивалю “В об‘єктиві натураліста” відповідно до списку, що додається.   

2. 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          Ю. Ф. ПЕДАН 
 



Додаток  
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний  еколого- 
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
від   25.03.   2019  № 09/01-04         

 
 

Список активних учасників  
обласного (заочного) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю  

“В об’єктиві натураліста”, які нагороджуються грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” 
 

№  
з/п Учасник Кількість 

балів 

1. 
Білоус Славяна, учениця 6 класу комунального  закладу освіти  
“Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 89” 
Дніпровської міської ради 

84 

2. 
Никитенко Сніжана, учениця 6 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 89” 
Дніпровської міської ради 

80 

3. 
Доценко Софія, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського 
району” Криворізької міської ради 

78 

4. Зіброва Анастасія, вихованка комунального навчального 
закладу “Криничанський Центр учнівської молоді” 70 

5. 
Костін Дмитро, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва”  
м. Покрова 

76 

6 
Переп’ятенко Василиса, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Будинок творчості дітей 
та юнацтва” м. Покрова 

85 

7. 
Гурток “Фотонатуралісти” міського еколого-натуралістичного 
центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради 

81 

8. 
Криштоп Єлизавета, учениця комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7” 
Криворізької міської ради 

80 

9. 
Батуріна Юлія, учениця комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 19” 
Криворізької міської ради 

80 

10. 

Савченко Катерина, учениця комунального закладу освіти 
“Криворізький природничо-науковий ліцей” Криворізької 
міської ради 
 

91 



 
 

2

11. 
Савицький Давид, учень комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7” 
Криворізької міської ради 

85 

12. 
Холявко Анастасія, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок школяра” учениця 
Томаківського НВК “ЗОШ І-ІІ ст. ДНЗ № 1” 

81 

13. Гурток “Фотонатуралісти” комунального закладу 
“Васильківський центр позашкільної освіти” 90 

14. 
Козловський Валентин, вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості “Сузір’я” Криворізької міської ради 

86 

15. 
Гненко Валерія, учениця комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 120” 
Криворізької міської ради 

80 

16. 
Бардась Катерина, учениця комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 120” 
Криворізької міської ради 

81 

17. 
Казакова Лілія, учениця комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 89” Дніпровської 
міської ради 

81 

18. 
Долженко Олена, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва”  
м. Покрова 

72 

19. Зіброва Анастасія, вихованка комунального навчального 
закладу “Криничанський Центр учнівської молоді” 75 

20. 
Нерода Артем, учень комунального закладу “Широківська 
школа №1 загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Широківської селищної ради” 

73 

21. 

Задорожня Марія, учениця комунального закладу освіти 
“Криворізький навчально-виховний комплекс № 35 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей 
“Імпульс” Криворізької міської ради 

76 

22. 

Біла Єлизавета, учениця комунального закладу освіти 
“Криворізький навчально-виховний комплекс № 35 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - багатопрофільний ліцей 
“Імпульс” Криворізької міської ради 

76 

 
 
Завідувач відділу                                                            Н.Д. КАЛАШНИКОВА 
організаційно-масової роботи  
КЗО “ОЕНЦДУМ” 
 


