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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

„ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 

 
НАКАЗ   

 

    17.08.    2020                                        м. Дніпро    № 24/01-04 
 

Про підсумки освітньої діяльності 
комунального закладу освіти “Обласний  
еколого-натуралістичний центр дітей та  
учнівської молоді” у 2019-2020 навчальному році 
 

Відповідно до річного плану роботи комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі 
КЗО “ОЕНЦДУМ”), підводячи підсумки освітньої діяльності за 2019-2020 н.р.  
 

НАКАЗУЮ: 
1. Педагогічним працівникам КЗО “ОЕНЦДУМ”: 

 1.1. Ознайомитися з аналітичною довідкою про підсумки еколого-
натуралістичної, національно-патріотичної діяльності закладу в  
2019-2020 навчальному році (додаток 1). 

1.2. Вжити заходів щодо забезпечення подальшої участі вихованців 
КЗО “ОЕНЦДУМ” у масових заходах за еколого-натуралістичним та 
національно-патріотичним напрямами роботи позашкільної освіти.  

2. Нагородити грамотами за значний особистий внесок у навчально-
виховну діяльність педагогічних працівників КЗО “ОЕНЦДУМ” згідно 
списку (додаток 2). 

3. Нагородити грамотами за активну участь у житті КЗО “ОЕНЦДУМ” 
кращих юннатів: лідерів юннатівського самоврядування, переможців та 
призерів екологічних конкурсів та природоохоронних акцій, активних 
учасників масових еколого-натуралістичних заходів, згідно списку  
(додаток 3). 

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
заступника директора з виховної роботи Кузьменко М.Б., контроль – залишаю 
за собою. 

 

Директор         Ю.Ф.ПЕДАН 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
    17.08.  2020  № 24/01-04 

 
Аналітична довідка 

про підсумки освітньої діяльності 
комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради у 2019-2020 навчальному році 

 
Управлінська діяльність освітнім процесом у 2019-2020 навчальному році 

здійснювалася у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і 
науки України, Національного еколого-натуралістичного центру, департаменту 
освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
 Колектив закладу в 2019-2020 році працював над п’ятим, завершальним 
етапом методичної теми “Формування всебічно розвиненої, соціально 
адаптованої особистості засобами еколого-натуралістичної діяльності в 
профільному позашкільному закладі” в контексті обласної методичної теми 
“Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” (2015-
2020 р.р.) 

Відповідно до цієї проблематики продовжували працювати структурні 
підрозділи внутрішньої системи управління освітнім процесом – Методичне 
об’єднання педагогів та Школа молодого педагога, діяльність яких була спрямована 
на підвищення професійного рівня педагогів, опанування ними інноваційних форм 
роботи; впровадження сучасних освітніх технологій, вивчення нормативних 
документів, проведення моніторингу педагогічної діяльності. 

Діяльність закладу сприяла соціальному становленню дітей та учнівської 
молоді, підготовці їх до активної професійної та громадської діяльності, 
створювались можливості для самореалізації здобувачів освіти у соціально і 
особисто значущих справах. В закладі удосконалювалися умови для соціального 
захисту всіх вихованців, надавалася соціально-педагогічна підтримка вихованцям, 
які опинилися в складних життєвих обставинах, створювались умови для набуття 
освіти вихованцям з особливими потребами,створювалися умови для фізичного 
розвитку оздоровлення дітей, приділялась багато уваги створенню умов для 
становлення світогляду, інтеріоризації загальнолюдських і національних цінностей, 
здобуття знань про історію, культуру, сучасний розвиток екологічного стану та 
природоохоронної діяльності в країні; вихованню моральних якостей, формуванню 
особистої гідності, культури гуртківців шляхом залучення дітей до кращих надбань 
українського народу, вихованню патріотичних почуттів, любові та поваги до 
національних цінностей, історії, культури України, вихованню молодих громадян як 
членів європейської спільноти, залучення дітей та молоді до європейських 
демократичних цінностей. 



Освітня діяльність у КЗО “ОЕНЦДУМ” разом з філією КЗО “ОЕНЦДУМ” 
“Шафран” була організована у 87 гуртках наступних напрямів: 
- біологічному (38/530 гуртків/дітей) 
- екологічному (6/90 гуртків/дітей) 
- сільсько-господарському  (9/135 гуртків/дітей) 
- квітково-декоративному (12/180 гуртків/дітей) 
- нетрадиційних форм проведення  – (8/120 гуртків/дітей)  

Загальна кількість дітей в гуртках становила 1255 вихованців. 
В філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” педагогічна діяльність здійснювалася у 

14 гуртках наступних напрямків: біологічному (6/90 гуртків/дітей), екологічному (5/75 
гуртків/дітей), квітково-декоративному (1/15 гуртків/дітей), декоративно-ужитковому (2/20 
гуртків/дітей) , загальна кількість охоплених дітей філії становила 200 вихованців. 

За період 2019 – 2020 н.р. були проведені педагогічні ради:  
“Діяльність педагогічного колективу щодо виховання соціально адаптованої 
громадянсько активної особистості” 
“Вернісаж традиційних та інноваційних технологій в сучасному занятті гуртка” 
“Емоційна компетентність як умова ефективної професійної діяльності педагога”  
“Що таке виховна і освітня діяльність в інтересах дитини? ”  

 

Діаграма 1 

 
 
З метою формування аналітичних здібностей педагогів при взаємовідвідуванні 

відкритих занять та заходів вивчалися основні складові освітньої діяльності  
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керівників гуртка, середні показники яких наведені в таблиці 1 та графіку 1, 
аналізуючи які можна зробити висновок, що по багатьом показникам освітньої 
діяльності педагогів спостерігається позитивна динаміка.  

Усереднений зріз основних складових освітнього процесу КЗО “ОЕНЦДУМ” в 
2019-2020 н.р. має показник 3,96 (у 2018-2019 навчальному році 3,75), що вище за 
попередній навчальний рік на 0,21 .  

Таблиця 1 
Динаміка середніх показників за основними критеріями освітнього 

процесу КЗО “ОЕНЦДУМ” (без філії “Шафран” ) 

Основні складові освітнього процесу 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

1. Мотивація навчання 4,56 3,9 4,05 
2. Темп, ритм, раціональне використання часу 3,25 3,9 3,88 
3. Дотримання основних дидактичних 

принципів навчання 3,15 3,8 3,97 

4. Оптимальний вибір типу, структури  заняття, 
методів, прийомів навчання 3,2 3,7 3,83 

5. Використання проблемно-пошукових методів 
навчання 2,1 2,9 2,53 

6. Врахування вікових та індивідуальних 
особливостей юннатів 3,4 3,7 4,5 

7. Використання інноваційних технологій 3,5 4 4,44 
8. Формування навичок само-і взаємоконтролю 2,5 3,6 3,94 
9. Використання дидактичного, роздавального 

матеріалу 2,3 4 4.18 

10. Уміння забезпечити працездатність і робочу 
дисципліну 2,7 4 4,3 

11. Організація робочого місця педагога,юнната 3,3 4,3 4,83 
12. Використання краєзнавчого матеріалу 1 3,3 2,59 
13. Використання ігрових елементів 2,92 3,1 3,56 
14. Здійснення міжпредметних зв'язків 2,56 3,5 4,7 
15. Екологічна спрямованість заняття 1,69 3,1 2,65 
16. Національно-патріотичне виховання 1,81 4 4,38 
17. Використання здоров'язбереження,БЖД 3,2 3,6 4,33 
18. Реалізація практичної складової заняття 2,3 3,4 4,06 
19. Стан кабінету 4,1 4,9 5 
20. Культура мови, використання української 

мови 3,5 4,5 3,47 



 
Графік 1. 

Колір лінії графіка  Навчальний рік 
 2017-2018 
 2018-2019 
 2019-2020 

 

У філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” у 2019-2020 н.р. також було 
організовано проведення відкритих занять гуртків, що дозволило дослідити  основні 
складові освітньої діяльності, які відображені в діаграмі 2. 

 
Таким чином середній показник діяльності педагогів філії КЗО “ОЕНЦДУМ” 

“Шафран” складає 3,46. 
Усереднені показники за кожним критерієм діяльності педагогів філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” представлено на діаграмі 3 у додатку. 
Педагогічні колективи КЗО “ОЕНЦДУМ” та філії “Шафран” у формуванні 

соціально-адаптованої особистості зосереджували увагу на підготовці вихованців до 
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суспільного життя, оволодінні  ними загальнолюдською і національною культурою, 
розвитку навичок спілкування та культури комунікацій, соціально-професійному 
самовизначенні, реалізуючи їх через суб’єкт-суб’єктну взаємодію, враховуючи 
вікові, індивідуальні особливості та потреби вихованців.  

Особливу увагу педагоги приділяли дітям соціальних категорій (у 2019-2020 н.р. 
всього в закладі їх  було 111 осіб), кількісний розподіл яких наведений в діаграмі 4. 

 
Участь  педагогів у всеукраїнських, обласних конкурсах та акціях представлена 

на діаграмі 5 
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Положій Л.В.

Лапіна О.П.

Стасенко А.В.

Кривуля І.Г.

Крикун Г.В.

Радзіковська Л.О.

Коваленко В.Л.

Кобеза Т.М.

Тишкевич В.Т.

Кондратьєва Т.В.

Іванус А.В.

Гармаш С.М.

Пелих С.О.

Хоменко О.М.

Хмеловська С.О.

Філія "Шафран"

Перемоги  педагогів КЗО "ОЕНЦДУМ " та філії "Шафран" у 
всеукраїнських та обласних конкурсах, акціях 2019-2020 н.р.

Всеукраїнський рівень

Обласний рівень



У педагогів КЗО “ОЕНЦДУМ” кількість перемог в конкурсах та акціях на 
Всеукраїнському рівні - 41, обласному рівні - 37. У педагогів філії КЗО 
“ОЕНЦДУМ” “Шафран” 2 перемоги на Всеукраїнському рівні, 13 перемог на 
обласному. 

Демонструють системну якісну роботу щодо результативності участі у 
різнорівневих конкурсах керівники гуртка Коваленко В.Л., Гармаш С.М., Крикун 
Г.В.,  Кривуля І.Г., Тишкевич В.Т. , Положій Л.В., методист Іванус А.В., педагоги 
філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” Ніколаєнкова О.В., методист філії Полога В.А. 

За підготовку дітей - переможців Всеукраїнських конкурсів та акцій, а також за 
перемоги у фахових конкурсах педагоги КЗО “ОЕНЦДУМ” та філії “Шафран” 
отримали 19 подяк Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді. 

Загальний рейтинг активності педагогів, їх участі в  заходах різного спрямування 
(екскурсії, проведення занять, науково-дослідницька робота з вихованцями,  участь 
у фахових педагогічних конкурсах, відкритих масових заходах екологічного та 
національно-патріотичного спрямування ) в 2019-2020 н.р. наведено на графіку 2. 

 
У виховній роботі комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” екологічне та національно-
патріотичне виховання є пріоритетними напрямами діяльності. 

В докарантиннний період (до 12.03.2020 року) на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” було 
проведено 17 екологічних та 13 національно-патріотичних масових заходів. 

Серед проведених заходів екскурсії до Біосферного заповідника «Асканія-
Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна; до Дитячого парку, Ботанічного саду, 
Національного заповідника «Хортиця» м.Запоріжжя, музею та меморіального 
комплексу форсування Дніпра в с.Військове Солонянського району; до  м. Києва за 
запрошенням Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
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Рейтинг участі педагогів у різнорівневих конкурсах, заходах 
в 2019-2020 н.р.



Для юннатів соціальних категорій відбулася безкоштовна екскурсія до 
навчально-виховного комплексу «Акваріум» Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара. В січні 2020 року були проведені виїзні заходи: 
Великий зимовий облік птахів для гуртківців КЗО “ОЕНЦДУМ” за участю голови 
Дніпропетровського обласного осередку Українського товариства охорони птахів 
Чегорки П.Т. та еколого-краєзнавчий похід до мисливського господарства 
«Розплідник диких тварин» для юннатів філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”.  

До  визначних знаменних дат були проведені заходи 
 патріотичного спрямування: години пам’яті трагедії Бабиного Яру, жертв 

Голодомору 1932-1933 р.р., літературно-музичні композиції, присвячені Дню 
Гідності і Свободи, Дню Соборності України,  історико-патріотичні години до 102- 
річниці Героїв Крут, вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, присвячені 
вигнанню нацистських загарбників з території України та Дніпропетровщини, 
вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, Шевченківські дні, присвячені дню 
народження великого Кобзаря; 

екологічного спрямування: заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 
Дні захисту від стихійних лих, захисту тварин, охорони місць існування, захисту 
морських ссавців тощо. 

Керівниками гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” за карантинний  період 2020 року було 
підготовлено більше 600 текстових матеріалів та посилань на інтернет-джерела для 
самосійної дистанційної роботи вихованців гуртків за 29 профілями. Матеріали, 
представлені керівниками гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” розміщувалися на сайті 
закладу, спілкування з дітьми відбувалося через соціальні мережі та групи. 

Дистанційна форма освіти також була реалізована в межах діяльності  
екологічної відеозали філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”, де було розміщено 109 
посилань на канал Youtube для перегляду відеофільмів за 7 профілями гурткової 
роботи. 

 Під час карантину був введений гнучкий графік роботи, що дозволило 
забезпечити догляд та утримання тварин зоотваринницького комплексу, зоокуточку 
та сільськогосподарські роботи на навчально-дослідних ділянках КЗО 
“ОЕНЦДУМ”,  в теплиці (вирощування, пікірування розсади в теплиці, перекопка, 
підготовка ґрунту до посадки, посів кормового та столового буряку, моркви, проса, 
ячменю, кукурудзи, обрізка кущів та ліан, весняні роботи в саду, розсадження 
ірисів, пересадження хост, висадка ялівцю, догляд за клумбами, розкриття 
виноградної лози тощо). 

Виклики сьогодення вимагають від педагогів опанування сучасних 
інформаційно-комунікативних технологій для налагодження дистанційної плідної 
роботи з вихованцями.  

Але пріоритетними завданнями педагогів залишається створення особистісно-
розвивального середовища закладу через соціальне, духовне та предметне 
збагачення спільної діяльності педагога та вихованця, формування духовної 
культури дитячої спільноти, активну, значущу для громади, дитини, країни 
вчинкову діяльність, продуктивну взаємодію та творчу співпрацю. 

 
Заступник директора з ВР                                      М.Б.Кузьменко              
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Додаток 2 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
   17.08.  2020   № 24/01-04 

 
 

Список педагогічних працівників 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” для нагородження грамотами за вагомий особистий внесок у 

освітню діяльність 
 

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

 Коваленко Вадим Леонідович, керівник гуртка за сумісництвом  комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 

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

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

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

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

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

 Гармаш Світлана Миколаївна, керівник гуртка за сумісництвом  комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 

 Хоменко Світлана Миколаївна, керівник гуртка за сумісництвом  комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 

 Хмеловська Світлана Олександрівна, керівник гуртка за сумісництвом  
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді”. 
 
 

 
 

Заступник директора з ВР                                             М.Б.Кузьменко              
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Усереднені показники діяльності керівників гуртків філії "Шафран" 

Діаграма 

 

 

1 – низький рівень, 2-допустимий рівень, 3 – середній рівень, 4-достатній рівень, 5 – високий рівень. 



Додаток  3 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
    17.08.  2020   № 24/01-04 

 
Список вихованців 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” для нагородження грамотами за активну участь у 

масових еколого-натуралістичних заходах, конкурсах, трудових акціях, 
учнівському самоврядуванні 

 
1. КОВРИГА Сергій – вихованець гуртка “Різьблення по дереву” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Журавель В.Є.); 
2. ВЕЛИЧКО Ілля – вихованець гуртка “Різьблення по дереву” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Журавель В.Є.); 
3. ГРЕЧКА Сергій – вихованець гуртка “Різьблення по дереву” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Журавель В.Є.); 
4. МАЛИК Назар, – вихованець гуртка “Юні друзі природи” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Василенко В.В.); 
5. МЕЖИРИЦЬКА Каріна – вихованка гуртка “Юні друзі природи” філії 

КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Василенко В.В.); 
6. САГАЙДАК Валерія – вихованка гуртка “Юні охоронці природи” філії 

КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Василенко В.В.); 
7. ЖУРАВЕЛЬ Дар’я – вихованка гуртка “Юні охоронці природи” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Василенко В.В.); 
8. ЄФАНОВА Олександра – вихованка гуртка “Юні охоронці природи” філії 

КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Тарасенко Л.В.); 
9. САМОКИША Максим – вихованець гуртка “Природа рідного краю” філії 

КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Тарасенко Л.В.); 
10. БІДЗЮРА Дар’я – вихованка гуртка “Природа рідного краю” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Тарасенко Л.В.); 
11. ПИЛИПЕНКО Анастасія – вихованка гуртка “Юні охоронці природи” 

філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Тарасенко Л.В.); 
12. ТКАЧОВА Анастасія – вихованка гуртка “Юні лісівники” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Ніколаєнкова О.В.); 
13.  БІЛА Катерина – вихованка гуртка “Юні лісівники” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Ніколаєнкова О.В.); 
14.  СКОБЕЛЬ Розалія – вихованка гуртка “Юні охоронці природи” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Ніколаєнкова О.В.); 
15.  ДЕМЧЕНКО Анастасія – вихованка гуртка “Юні квітникарі” філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (керівник гуртка Ніколаєнкова О.В.); 
16.  ЯЦЕНКО Дар’я – вихованка гуртка “Дендрологи з основами озеленення” 

КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Кривуля І.Г.); 



17.  ЯЦЕНКО Марія – вихованка гуртка “Дендрологи з основами озеленення” 
КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Кривуля І.Г.); 

18.  ЛАПЕШКІНА Олександра – вихованка гуртка “Флористика” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Кривуля І.Г.); 

19. ГОЛУБЄВ Олександр – вихованець гуртка “Флористика” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Лапіна О.П.); 

20. ПОЛТОРАКОВ Максим – вихованець гуртка “Флористика” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Лапіна О.П.); 

21. РУБІНОВ Андрій – вихованець гуртка “Флористика” КЗО “ОЕНЦДУМ” 
(керівник гуртка Лапіна О.П.); 

22. РУДАКОВА Антоніна – вихованка гуртка “Флористика”  
КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Лапіна О.П.); 

23. ШЕВЧУК Маргарита – вихованка гуртка “Флористика” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Лапіна О.П.); 

24. РУБІНОВА Марія – вихованка гуртка “Юні квітникарі” КЗО 
“ОЕНЦДУМ”  (керівник гуртка Лапіна О.П.); 

25. ШЕВЧУК Михайло – вихованець гуртка “Юні квітникарі”  
КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Лапіна О.П.); 

26. МЕЛЬНИКОВА Олена – вихованка гуртка “Птахівництво з основами 
ветеринарії ” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Стасенко А.В.); 

27. МЕЛЬНИКОВ Олександр – вихованець гуртка “Птахівництво з основами 
ветеринарії ” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Стасенко А.В.); 

28. ІВАЩЕНКО Семен – вихованець гуртка “Птахівництво з основами 
ветеринарії ” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Стасенко А.В.); 

29. МАНЗЮК Вадим – вихованець гуртка “Птахівництво з основами 
ветеринарії ” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Стасенко А.В.); 

30. ПРУДНІКОВА Поліна – вихованка гуртка “Любителі декоративних і 
свійських тварин” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Стасенко А.В.); 

31. ПАРАНЮК Марія – вихованка гуртка “Юні квітникарі ” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

32. ХІМЧИК Всеволод – вихованка гуртка “Юні квітникарі” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

33. ГАЙМУРЕНКО Альона – вихованка гуртка “Юні квітникарі” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

34. ДОВГАЛЮК Ірина – вихованка гуртка “Юні квітникарі” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

35. ЛАЗАРЄВ Владислав – вихованець гуртка “Флористика та фітодизайн 
інтер’єру” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

36. СЕРГІЄНКО Вікторія – вихованка гуртка “Флористика та фітодизайн 
інтер’єру” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

37. АЛБОВ Богдан – вихованець гуртка “Флористика та фітодизайн 
інтер’єру” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

38. ЯКОВЕНКО Дмитро – вихованець гуртка “Флористика та фітодизайн 
інтер’єру” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 



39. ЧЕКАЛІНА Олександра – вихованка гуртка “Флористика та фітодизайн 
інтер’єру” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

40. ШПІТЬКО Артем – вихованець гуртка “Флористика та фітодизайн 
інтер’єру” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

41. КОБУС Арсеній – вихованець гуртка “Флористика та фітодизайн 
інтер’єру” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Крикун Г.В.); 

42. МІЛЬКЕВИЧ Світлана, вихованка гуртка “Еколого-естетична студія” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Калашникова Н.Д.) 

43. ЄФРЕМОВА Надія, вихованка гуртка “Еколого-естетична студія” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Калашникова Н.Д.); 

44. ГАНІЧЕВА Аліна, вихованка гуртка “Юні аматори зеленої архітектури” 
КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Положій Л.В.); 

45. ПОКАЗНЄВ Максим, вихованець  гуртка “Юні квітникарі” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Положій Л.В.); 

46. ПОКАЗНЄВА Олена, вихованка гуртка “Юні аматори зеленої 
архітектури” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Положій Л.В.); 

47. КІЖЛО Софія, вихованка гуртка “Флористика” КЗО “ОЕНЦДУМ” 
(керівник гуртка Положій Л.В.); 

48. КОНДРАТЬЄВА Дар’я, вихованка гуртка “Флористика” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Положій Л.В.). 
 
Заступник директора з ВР                                             Кузьменко М.Б. 

 
 


