
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     25.05.   2018 
 

          м. Дніпро №    336    /0/212-18 

 
Про проведення обласної  
наради – навчання для педагогічного 
активу станцій юних натуралістів, 
еколого-натуралістичних центрів 
та базових шкіл на базі Канівського  
природного заповідника 
 

Відповідно до Програми організації літніх наукових практик та 
комплексних екологічних експедицій для дітей та учнівської молоді і 
педагогічного активу закладів загальної середньої і позашкільної освіти 
Дніпропетровської    області    “Вивчаємо     заповідні      території      України”  
на 2018-2023 роки, враховуючи лист комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та   учнівської   молоді”   від   25  травня  
2018 року №01-15/185, з метою формування у дітей та учнівської молоді 
екологічного мислення та ґрунтовних екологічних знань, почуття національної 
гідності та патріотизму, розвитку співпраці з провідними установами природно-
заповідного фонду України, використання елементів музейної педагогіки у 
навчально-виховному процесі закладів позашкільної освіти Дніпропетровської 
області 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

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

1.1. Вжити організаційних заходів щодо формування групи з числа 
керівного та методичного складу працівників закладів освіти для проведення 
обласної наради навчання (далі – Нарада) для педагогічного активу станцій 
юних натуралістів, еколого-натуралістичних центрів та базових шкіл на базі 
Канівського природного заповідника Черкаської області з 29 травня по 01 
червня 2018 року (додаток 1). 
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2. Керівникам органів управління освітою (за згодою) м. Дніпро  
(Сушко К.А.), Кам’янське (Онищенко Т.Я.), Верхньодніпровського  
(Ходос Н.Ф.), Дніпровського (Іванов О.О.) та Солонянського (Дармостук М.А.) 
районів, Вербківської (Мішуста Т.М.), Томаківської (Калашник В.А.)  
та Царичанської (Китайгора С.М.) об’єднаних територіальних громад сприяти 
участі педагогічних працівників зазначених категорій у Нараді відповідно до 
списку. 

3. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 0611162 “Інші 
програми та заходи у 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. 
 
 
 
Директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації   О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від 25.05.  2018  № 336 /0/212-18 

 
СПИСОК 

учасників обласної наради-навчання для педагогічного активу СЮН/ЕНЦ  
та базових шкіл на базі Канівського природничого заповідника 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові учасника 

Освітній заклад/посада 

1. КОНДРАТЬЄВА 
Тетяна  
Василівна 

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

2. ГРИГОР’ЄВ  
Денис 
Валентинович 

завідувач відділу біології та екології комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”; 

3. СТАСЕНКО 
Анастасія 
Віталіївна 

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

4. ХАМІНІЧ  
Олена  
Миколаївна 

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

5. ТИШКЕВИЧ 
Володимир 
Терентійович 

керівник гуртка комунального навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської 
ради Павлоградського району; 

6. ДЕМ’ЯНОВА  
Оксана  
Вікторівна 

завідувач організаційно-масового відділу 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради; 

7. ХУТОРНА  
Тетяна 
Сергіївна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради;; 

8. ТКАЧЕНКО 
Надія  
Вікторівна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Царичанської селищної ради; 

9. ВІТКО 
Ірина 
Іванівна 

вчитель хімії комунального закладу “Томаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
І-ІІІ ступенів” Томаківської селищної ради; 

10. ЯСИК  
Ніна  
Федорівна 

вчитель біології комунального закладу 
“Новомиколаївська середня загальноосвітня школа № 1 
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровського району; 
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Продовження додатка 2 

11. КИРИЧЕНКО  
Любов  
Олексіївна 

заступник директора з виховної роботи комунального 
закладу освіти “Дзержинівська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

12. ОРЛОВА  
Ганна  
Геннадіївна 

соціальний педагог комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

13. ДЕМІХ 
Надія 
Олександрівна 

керівник гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради; 

14. КНИГА  
Любов 
Миколаївна 

фельдшер екстреної медичної допомоги комунального 
закладу “Дніпропетровська обласна клінічна швидка 
медична допомога”. 

 
 

Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи      К.Є.ФЕДОРЧЕНКО 


