
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
    07.09.     2018 
 

           м. Дніпро №    485   /0/212-18 

 
Про проведення обласної  
еколого-краєзнавчої експедиції  
“Вивчаємо заповідні території України” 
 на базі біосферного заповідника “Асканія-Нова” 
 

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 2018-2023 рр., з метою підтримки обдарованих і 
талановитих дітей та учнівської молоді, ознайомлення з 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. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Педану Ю.Ф.  
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”): 

1.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення з 11 по 13  вересня 
2018 року обласної еколого-краєзнавчої експедиції “Вивчаємо заповідні 
території України” (далі – Експедиція) на базі біосферного заповідника 
“Асканія-Нова” ім. Ф.Е Фальц-Фейна (Херсонська область), укомплектувавши 
групу учасників з числа вихованців закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму (за згодою батьків відповідно до особистих заяв), 
згідно списку (додаток 1).  
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1.2. Призначити супроводжуючих осіб та покласти на них 
відповідальність за життя та здоров’я дітей у дорозі, під час заходу та 
проведення інструктажу з техніки безпеки  та охорони життєдіяльності. 

2. Керівникам (за згодою) департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради Сушко К.А., департаменту з гуманітарних питань 
Кам’янської міської ради Онищенко Т.Я., управління освіти і науки 
виконавчого комітету Криворізької міської ради Кріпак Т.П., Могилівської 
сільської ради Царичанського району Бордюговій Т.П.: 

2.1. Сприяти участі вихованців в Експедиції відповідно до списку. 
2.2. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під 

час проведення Експедиції на супроводжуючих осіб. 
2.3. Провести інструктаж з техніки безпеки під час перебування учнів в 

дорозі та під час проведення заходу.  
3. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 1011162 “Інші 

заходи в сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до затвердженого 
кошторису (додаток 2). 

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 

 
 
 
Виконуючий обов’язки                                                                 А.Л. ДЕМУРА 
директора департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації      



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації  
   07.09. 2018   №  485 /0/212-18 

 
 

Список 
учасників обласної еколого-краєзнавчої експедиції “Вивчаємо заповідні 

території України” на базі біосферного заповідника “Асканія-Нова” 
 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
Назва закладу/клас 

Здобутки 
 вихованців 

1 КОРОТИЧ 
Іван 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 6 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради; 
 

ІІ місце в обласному 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу “Новорічна 

композиція” 
(в складі гуртка “Юні 

квітникарі”, наказ 
КЗО“ОЕНЦДУМ” від 

25.01.2018 р.  
№ 03/01-04) 

 

2 ПЕТРЕНКО 
Дмитро  

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 6 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради; 
 

Грамота за І місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі –огляді 

“Дивовижна 
теплиця”(в складі 

гуртка “Юні 
квітникарі”, 

наказ Національного 
еколого-

натуралістичного 
центру учнівської 

молоді 
 від 06.02.2018  №14) 

 

3 ГАНІЧЕВА Аліна вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 6 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради; 
 

ІІ місце в обласному 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу “Новорічна 

композиція” 
(в складі гуртка “Юні 
квітникарі”, наказ 
КЗО“ОЕНЦДУМ” від 
25.01.2018 р. № 03/01-
04) 
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4 ПОНІКАРЕВИЧ 
Надія 

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 6 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради 
 

ІІ місце в обласному 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу “Новорічна 

композиція” 
(в складі гуртка “Юні 
квітникарі”, наказ 
КЗО“ОЕНЦДУМ” від 
25.01.2018 р. № 03/01-
04) 
 

5 МОРЕНКО Матвій вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського 
району” 
Криворізької міської ради, 
учень 6 класу комунального 
закладу освіти “Криворізький 
навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня 
Вальдорфська школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 
навчальний заклад (дитячий 
садок)” Криворізької міської 
ради Дніпропетровської 
області; 
 

Грамота за І місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі –огляді 

“Дивовижна 
теплиця”(в складі 

гуртка “Юні 
квітникарі”, 

наказ Національного 
еколого-

натуралістичного 
центру учнівської 

молоді 
 від 06.02.2018  №14) 

 

6 УДОВІКОВ 
Нікіта 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 5 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 88” 
Дніпровської міської ради; 
 

ІІ місце в обласному 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу “Новорічна 

композиція” 
(в складі гуртка “Юні 

квітникарі”, наказ 
КЗО“ОЕНЦДУМ” від 

25.01.2018 р.  
№ 03/01-04) 

7 СІЧКАР Тамара  вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 6 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 76” 

Переможець заочного 
етапу 

Всеукраїнського 
конкурсу 

дослідницько-
експериментальних 

робіт з 
природознавства 
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Дніпровської міської ради; 
 

“Юний дослідник” 
(наказ Національного 

еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 

молоді 
від 26. 04.2018 р. № 45) 

8 
 

КНИГА 
Уляна 
 
 

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 2 класу 
комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня 
школа № 96” Дніпровської 
міської ради; 
 

Грамота за ІІІ місце в 
обласному етапі 
Всеукраїнського 

конкурсу “Мій рідний 
край, моя земля” за 

напрямом “Практична 
природоохоронна 

робота та екологія”, 
номінація “Птах 

року”(в складі гуртка 
“Любителі 

декоративних і 
свійських тварин”, 
наказ департаменту 

освіти і науки 
облдержадміністрації 

від 31.10.2017 
№606/0/212-17) 

10 ДАЩІВЕЦЬ 
Тетяна 
 

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 11 класу 
комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської 
сільської ради Царичанського 
району; 
 

Грамота за ІІІ місце в 
обласному етапі 
Всеукраїнського 

конкурсу дитячого 
малюнку “Зоологічна 

галерея”  
(Наказ департаменту 

освіти і науки 
облдержадміністрації 

від 26.04.2018 р.  
№ 262/0/212-18) 

11 ШМУЛЬ Ярослав  вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 10 класу 
комунального закладу 

ІІІ місце в обласних  
конкурсних змаганнях 

“Знаю, вмію, дію - 
2018” (Наказ 

департаменту освіти і 
науки 



4 

Продовження додатка 1 
 

“Могилівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської 
сільської ради Царичанського 
району 

облдержадміністрації 
від 10.05.2018 р.  
№ 299/0/212-18) 

 

12 СКОБАРА Ганна 
 

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 10 класу 
комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. 
Шишканя” Могилівської 
сільської ради Царичанського 
району 
 

ІІІ місце в обласному 
етапі Всеукраїнського 

конкурсу дитячого 
малюнку “Зоологічна 

галерея”  
(Наказ департаменту 

освіти і науки 
облдержадміністрації 

від 26.04.2018  
№ 262/0/212-18) 

13 ЧУМАК  
Юлія 

вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 11 класу 
комунального закладу 
“Середня загальноосвітня 
школа №44” Кам’янської 
міської ради 
 

ІІ місце у ХІІ 
Всеукраїнському 

експедиційно-
польовому зборі 

команд юних екологів 
(Наказ Національного 

еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 

молоді 
 від 07.06.2018 №63) 

І місце в обласних 
конкурсних змаганнях 

юних натуралістів 
“Знаю, вмію, дію – 

2018”  
Секція “Екологія і 
природоохоронна 

робота”(Наказ 
департаменту освіти і 

науки 
облдержадміністрації 

від 10.05.2018 р.  
№ 299/0/212-18) 
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14 ЛАВРІЄНКО 
Кирило 

вихованець комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 9 класу 
комунального закладу 
“Середня загальноосвітня 
школа №44” Кам’янської 
міської ради; 

І місце в обласних 
конкурсних змаганнях 

юних натуралістів 
“Знаю, вмію, дію – 

2018”. Секція 
“Зоологія”. (Наказ 

департаменту освіти і 
науки 

облдержадміністрації 
від 10.05.2018 р.  
№ 299/0/212-18) 

 ГОДЬКО  
Юлія  

вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 10 класу 
комунального закладу 
“Середня загальноосвітня 
школа №19” Кам’янської 
міської ради 

ІІІ місце в обласних 
конкурсних змаганнях 

юних натуралістів 
“Знаю, вмію, дію – 

2018”. Секція 
“Квітникарство та 

озеленення” (Наказ 
департаменту освіти і 

науки 
облдержадміністрації 

від 10.05.2018 р.  
№ 299/0/212-18) 

15 ГУМЕНЮК Юлія  Вихованка комунального 
позашкільного навчального 

закладу “Станція юних 
натуралістів” Тернівського 

району” Криворізької міської 
ради, учениця 9 класу  

Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №50 Криворізької 

міської ради  

ІІ місце в номінації 
“Кращий відеофільм”у 

Всеукраїнському 
юнацькому фестивалі 

“В об’єктиві 
натураліста – 2018”  

(Наказ Національного 
еколого-

натуралістичного 
центру учнівської 

молоді від 31.05.2018 
№61) 

16 ГОРОБЕЦЬ 
Катерина 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 

закладу “Станція юних 
натуралістів” Тернівського 

району” Криворізької міської 
ради, учениця 7 класу 

Грамота за ІІ місце у 
Всеукраїнському 

ботанічному 
практикумі (наказ 

Національного 
еколого-
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навчально-виховного закладу 
“Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів – 
Тернівський ліцей” 

Криворізької міської ради 
 

натуралістичного 
центру учнівської 

молоді  
№ 64 від 08.06.2018) 

Супроводжуючі особи: 
ЛАПІНА Ольга Петрівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого – натуралістичний  центр дітей та учнівської молоді”; 
МАЙБОРОДА Інна Олександрівна, заступник директора комунального закладу 
освіти “Обласний еколого – натуралістичний  центр дітей та учнівської 
молоді”;  
КНИГА Любов Миколаївна – фельдшер екстреної медичної допомоги 
комунального закладу “Дніпропетровська обласна клінічна швидка допомога 
(за згодою/медичний супровід) 
 
Завідувач сектору позашкільної  
освіти та виховної роботи    К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 


