
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
       07.05.     2019 
 

           м. Дніпро №     269     /0/212-19 

 
Про проведення обласної дитячої 
комплексної еколого-краєзнавчої  
експедиції на базі Канівського  
природного заповідника 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 15 січня 2019 року № 25/0/212-19 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей 
та учнівської молоді на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік”, відповідно до 
Положення про обласну Природничу школу учнівської молоді, затвердженого 
наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 14 серпня 2015 
року № 535/0/212-18, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 
у Дніпропетровській області 26 серпня 2015 року за № 16/1877, 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 в освітньому процесі закладів 
загальної середньої та 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   організаційні   заходи   щодо   проведення   з 13  по 17 травня  
2019 року дитячої комплексної еколого-краєзнавчої експедиції на базі 
Канівського природного заповідника навчально-наукового центру “Інститут 
біології” Київського національного університету ім. Т. Шевченка Черкаської 
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області (далі − Експедиція), укомплектувавши групу учасників з числа слухачів 
Природничої    школи,    переможців   обласних   та    всеукраїнських       етапів  
(додаток 1).  
 1.2. Провести інструктажі з техніки безпеки під час перебування дітей у 
дорозі та під час проведення Експедиції. 

2. Керівникам (за згодою) департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради Сушко К.А., департаменту  освіти і науки  
виконавчого комітету Криворізької міської ради Кріпак Т.П., відділу освіти 
Павлоградської міської ради Дем’яненко І.В., відділу освіти, культури, туризму, 
молоді   та   спорту   виконавчого    комітету    Вербківської    сільської    ради  
Мішусті Т.М., відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної 
ради Китайгорі С.М., відділу з питань освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, 
молоді та спорту Могилівської сільської ради Бордюговій Т.П.: 

2.1. Сприяти участі учнів та вихованців закладів освіти  в Експедиції. 
2.2. Провести інструктажі з техніки безпеки під час перебування дітей у 

дорозі та під час проведення заходу. 
3. Провести фінансування за рахунок КПКВК 0611162 “Інші програми та 

заходи у сфері освіти” 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 
директора  департаменту освіти                                         
і науки облдержадміністрації                       А.Л. ДЕМУРА 
 
 



 
 

Додаток 1 
до наказу департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
від   07.05.  2019  № 269  /0/212-19 

 
СПИСОК 

учасників обласної дитячої комплексної еколого-краєзнавчої експедиції на базі 
Канівського природного заповідника Черкаської області 13-17 травня 2019 року 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника Освітній заклад Підстава 

1.  ЗАВОРОЗКА 
Віталій 

вихованець комунального 
навчального закладу 
“Центр позашкільної 
освіти” Вербіківської 
сільської ради, 
учень 11 класу 
комунального закладу 
“Кочерезький навчально-
виховний комплекс 
“Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської 
ради; 
 

Переможець 
Всеукраїнського фестивалю 
“Україна-сад” І місце. 
(Наказ НЕНЦ від 05.10. 2018  
№ 89) 

2.  КУДЕЛЯ  
Віктор  

вихованець комунального 
навчального закладу 
“Центр позашкільної 
освіти” Вербіківської 
сільської ради  
Павлоградського району, 
учень 9 класу 
комунального закладу 
“Кочерезький навчально-
виховний комплекс 
“Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської 
ради; 
 

Переможець обласного 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу “До чистих 
джерел” (в складі колективу 
гуртка) ІІ місце.  (Наказ 
ДОН від 31.10. 2017  
№ 606 /0/212-17).  
Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді. Секція 
“Агрономія”. (Наказ 
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
12.10.2018 №65/01-04) 

3.  КРИВОРУЧКО 
Юлія 

вихованка комунального 
навчального закладу 
“Центр позашкільної 
освіти” Вербіківської 
сільської ради, учениця 10 

Слухач обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді. Секція 
“Флористика”. (Наказ 
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
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класу комунального 
закладу “Кочерезький 
навчально-виховний 
комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської 
ради; 
 

12.10.2018 №65/01-04) 

4.  ВАСЬКО  
Світлана 

вихованка комунального 
навчального закладу 
“Центр позашкільної 
освіти” Вербіківської 
сільської ради, учениця 10 
класу комунального 
закладу “Кочерезький 
навчально-виховний 
комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської 
ради; 
 

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

5.  ВОЛОШИНА 
Алісія 

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів” м. 
Павлограда, учениця 8 
класу комунального 
закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1” 
Павлоградської міської 
ради; 
 

ІІІ місце обласних 
змаганнях “Знаю, вмію, 
дію - 2018”.  
(Наказ ДОН від 10.05.2018  
№ 292 /0/212-18) 

6.  ГРИЦЕНКО 
Володимир 

вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів” 
м. Павлограда, учень 9 
класу комунального 
закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2” 
Павлоградської міської 

І місце в обласному зльоті 
юних натуралістів (Наказ 
ДОН від 07.12. 2018  
№ 683 /0/212-18) 
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ради; 
 

7.  СЕЛЬКІН  
Нікіта  

вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів” 
м. Павлограда, учень 8 
класу комунального 
закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1” 
Павлоградської міської 
ради; 
 

ІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста”  
(Наказ ДОН від 02.11.2018 
№ 594 /0/212-18) 

8.  МАМОТЕНКО 
Вікторія  

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів” 
м. Павлограда, учениця 8 
класу комунального 
закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15” 
Павлоградської міської 
ради; 

ІІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі “Мистецтво 
аквадизайну”.  
Наказ НЕНЦ від 17.11.2016 
№ 76. 
ІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста”. (Наказ 
ДОН від 02.11.2018 
№ 594 /0/212-18) 
І місце в обласному етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка”. (Наказ ДОН  
від 19.06.2018  
№ 375 /0/212-18) 
 

9.  МАМОТЕНКО 
Валерія  

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів” 
м. Павлограда, учениця 8 
класу комунального 
закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15” 
Павлоградської міської 
ради; 

ІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі юних зоологів та  
тваринників. (Наказ НЕНЦ 
від 8 лютого 2017 р. № 12) 
ІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста”. (Наказ 
ДОН від 02.11.2018 
№ 594 /0/212-18). 
І місце в обласному етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка”. (Наказ ДОН 
від 19.06.2018  
№ 375 /0/212-18) 
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10.  ГВОЗДКОВА 

Ольга  
вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів” 
м. Павлограда, учениця 8 
класу комунального 
закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15” 
Павлоградської міської 
ради; 

ІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста”. (Наказ 
ДОН від 02.11.2018 
№ 594 /0/212-18) 
І місце в обласному етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка”. (Наказ ДОН 
від 19.06.2018  
№ 375 /0/212-18) 
 

11.  ГОРБЕНКО 
Анастасія  

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів” 
м. Павлограда, учениця 8 
класу комунального 
закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15” 
Павлоградської міської 
ради; 

ІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста”. (Наказ 
ДОН від 02.11.2018 
 № 594 /0/212-18) 
І місце в обласному етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка”. (Наказ ДОН 
від 19.06.2018  
№ 375 /0/212-18); 
 

12.  ЛІСЕЦЬКА 
Марина  
 

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів” 
м. Павлограда, учениця 9 
класу комунального 
закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 9” 
Павлоградської міської 
ради; 

ІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста”. Наказ 
ДОН від 02.11.2018 
№ 594 /0/212-18. 
І місце в обласному етапі 
Всеукраїнської 
природоохоронної акції 
“Годівничка”. (Наказ ДОН 
від 19.06.2018  
№ 375 /0/212-18); 
 

13.  Супроводжуюча особа: ТИШКЕВИЧ Володимир Терентійович, керівник 
гуртка комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” 
Вербіківської сільської ради;  

14.  ПОГОРЄЛОВА 
Софія  

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 10 
класу комунального 

І місце у Всеукраїнському 
науково-технічному 
конкурсі “Іntel-Eko Україна” 
(Наказ НЕНЦ від 08.02.2019 
№ 9); 
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навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради; 

15.  МУЛІН  
Владислав  

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”,  
учень 10 класу 
комунального навчального 
закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце у Всеукраїнському 
науково-технічному 
конкурсі “Іntel-Eko Україна” 
(Наказ НЕНЦ від 08.02.2019 
№ 9); 

 

16.  ЧЕРНЯК  
Аліса  

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 9 класу  
комунального навчального 
закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради; 

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

17.  ШАПОВАЛ  
Ігор  

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 9 
класу  комунального 
навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради; 

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

18.  ЛАРЕНИШЕВА  
Ксенія  

вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 9 класу  
комунального навчального 
закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради; 

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

Артем  
вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 9 
класу комунального 
навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради; 

Слухач обласної 
Природничої школи. 

(Наказ КЗО“ОЕНЦДУМ” 
від 12.10.2018 №65/01-04); 

20.  ОНОФРІЄНКО 
Артем  

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 8 
класу  комунального 
навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради; 

Слухач обласної 
Природничої школи 
(наказ КЗО“ОЕНЦДУМ” від 
12.10.2018 №65/01-04); 

21.  АНДРЮЩЕНКО  
Варвара  

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського 
району” Криворізької 
міської ради, учениця 8 
класу комунального 
закладу “Криворізька 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №71” 
Криворізької міської ради;  
 

Переможець обласного 
зльоту юних натуралістів, 
ІІІ місце (наказ ДОН від 
07.12.2018 № 683/0/212-18, 
номінація “Еколого-
натуралістичний поход 
“Біощит”); 

22.  АНДРОСОВИЧ  
Олег  

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського 
району” Криворізької 
міської ради, учениця 9 
класу комунального 
закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 57 ” 
Криворізької міської ради; 

Переможець обласного 
зльоту юних натуралістів, 
ІІІ місце (наказ ДОН  від 
07.12.2018 № 683/0/212-18 , 
номінація “До чистих 
джерел”); 
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23.  КУЗЬМІН  

Святослав  
вихованець гуртка 
комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського 
району” Криворізької 
міської ради, учень 5 класу 
комунального закладу 
“Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №114” 
Криворізької міської ради; 
 

Переможець обласного 
зльоту юних натуралістів, 
ІІІ місце (наказ ДОН від 
07.12.2018 № 683/0/212-18, 
номінація “Дослідницький 
марафон”); 

24.  СУХОМЛИН  
Дмитро  

вихованець гуртка 
комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського 
району” Криворізької 
міської ради, учень 9 класу 
комунального закладу 
“Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 86” 
Криворізької міської ради; 
 

Переможець Обласного 
Зльоту Юних Натуралістів, 
ІІ Місце в складі колективу 
гуртка (Наказ ДОН Від 
07.12.2018 №683/0/212-18, 
Номінація “Живи, Земле”); 

25.  МАКСИМОВ  
Єгор   

вихованець гуртка 
комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського 
району” Криворізької 
міської ради, учень 8 класу 
комунального закладу 
“Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 93” 
Криворізької міської ради; 
 

Переможець обласного 
зльоту юних натуралістів, 
ІІ місце у складі колективу 
гуртка (наказ ДОН від 
07.12.2018 № 683/0/212-18, 
номінація “Живи,Земле”); 

26.  Супроводжуюча особа: Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу 
біології та екології комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради; 

27.  ВОРОПАЄВА  
Олександра  

вихованка гуртка 
комунального 
позашкільного 

Переможець Всеукраїнської  
природоохоронної акції 
“Годівничка”, 
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навчального закладу 
“Станція юних 
натуралістів 
Покровського району” 
Криворізької міської 
ради, учениця 8 класу 
комунального закладу 
“Криворізька 
спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів №71” 
Криворізької міської 
ради;  
 

ІІ місце  в складі колективу 
гуртка (наказ НЕНЦ від 
15.06.2018 №69); 

28.  БЕРКЕТА 
Анастасія  

вихованка гуртка 
комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
“Станція юних 
натуралістів 
Покровського району” 
Криворізької міської 
ради, учениця 6 класу 
комунального закладу 
“Криворізький 
Покровський ліцей” 
Криворізької міської 
ради;  
 

Переможець обласного 
зльоту юних натуралістів, 
І місце в складі колективу 
гуртка (наказ ДОН від 
31.11.2018 № 659/0/212-18,  
номінація “Музей кімнатних 
рослин”; 

29.  ШМУЛЬ  
Ярослав  

вихованець філії 
комунального закладу 
освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” “Шафран”, 
учень 10 класу 
комунального закладу 
освіти “Могилівська 
загальноосвітня школа I-
III ст. імені І.М. 
Шишканя” Могилівської 
сільської ради; 
 

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

30.  СКОБАРА 
 Анна  

вихованка філії 
комунального закладу 
освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 

Слухачка обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді 
(наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” 
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центр дітей та учнівської 
молоді” “Шафран”, 
учениця 10 класу 
комунального закладу 
освіти «Могилівська 
загальноосвітня школа  
I-III ст. імені І.М. 
Шишканя» Могилівської 
сільської ради; 
 

від 12.10.2018 №65/01-04); 

31.  ЛЕЩИНСЬКА  
Яна  

вихованка філії 
комунального закладу 
освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” “Шафран” 
Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 
10 класу комунального 
закладу освіти 
“Могилівська 
загальноосвітня школа  
I-III ст. імені І.М. 
Шишканя” Могилівської 
сільської ради; 
 

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

32.  КОЛОМІЄЦЬ  
Аріадна  

вихованка філії 
комунального закладу 
освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді” “Шафран”, 
учениця 10 класу 
комунального закладу 
“Царичанська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів” 
Царичанської селищної 
ради;  
 

Переможець обласного 
етапу конкурсу “В об’єктиві 
натураліста” 
(наказ КЗО“ОЕНЦДУМ” від 
25.03.2019  № 09/01-04); 

33.  НАЗАРЕНКО  

Аліна 

 

вихованка комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
“Станція юних 
натуралістів 
Тернівського району” 

І місце в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
 “Мій рідний край, моя 
земля” в складі колективу 
гуртка (наказ №606/0/212/-
17 від 31.10.2017). 
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Криворізької міської 
ради, учениця 6 класу 
комунального закладу 
“Криворізька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 105” 
Криворізької міської 
ради;  

І місце у Всеукраїнському 
конкурсі “Мій рідний край, 
моя земля” в складі 
колективу (наказ НЕНЦ № 
101 від 27.12.2018) 
Напрям “Практична 
природоохоронна робота та 
екологія”. Номінація 
“Вчимося за повідувати”; 
 

34.  СЕРЕДА  
Софія  

вихованка комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
“Станція юних 
натуралістів 
Тернівського району” 
Криворізької міської 
ради, учениця 7 класу 
комунального закладу 
“Криворізька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 105 
”Криворізької міської 
ради ; 

ІІІ місце в районному турі 
обласного конкурсу “Моя 
Україна” в номінації 
“Квіти”. 
І місце в обласном етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
“Мій рідний край, моя 
земля“ в складі колективу 
гуртка (наказ НЕНЦ від 
27.12.2018 № 101  Напрямок 
“Практична 
природоохоронна робота та 
екологія”. Номінація 
“Вчимося заповідувати”;  

35.  АНДРІЄНКО 
Каріна  

вихованка комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
“Станція юних 
натуралістів 
Тернівського району” 
Криворізької міської 
ради, учениця 7 класу 
комунального закладу 
“Криворізька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 116”; 

ІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
різдвяних композицій 
“Новорічна композиція”  
(наказ КЗО “ОЕНЦДУМ”  
№ 03/01-04 від 25.01.2018); 
 

36.  ПІДТЕРГЕРЯ  
Поліна  

вихованка комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
“Станція юних 
натуралістів 
Тернівського району” 
Криворізької міської 

І місце в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
“Мій рідний край - моя 
земля“ в складі колективу 
гуртка “Юні екологи” (наказ 
ДОН від 31.10.2017); 
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ради, учениця 6 класу 
комунального закладу 
Криворізька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 105 
Криворізької міської 
ради;  

 

37.  КОВАЛЬ  
Софія  

вихованка комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
“Станція юних 
натуралістів 
Тернівського району” 
Криворізької міської 
ради, учениця 5 класу 
комунального закладу 
Криворізька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 78 
Криворізької міської 
ради; 

ІІ місце у  Всеукраїнському 
заочному конкурсі робіт  
юних фотоаматорів “Моя 
країна – Україна“, номінація 
“Фото тварин” (наказ НЕНЦ 
від 27.05.2016 № 46) 
Диплом І ступеня, 
переможець міського етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
“Юний дослідник” (наказ 
УОіН № 60 від 04.02.2018) 
ІІІ місце в обласному зльоті 
юних натуралістів (наказ 
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
19.10.2018 № 01.-.15/301); 
 

38.  ГУМЕНЮК  
Юлія  

вихованка комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
“Станція юних 
натуралістів 
Тернівського району” 
Криворізької міської 
ради, учениця 9 класу 
комунального закладу 
Криворізька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 50 
Криворізької міської 
ради; 

ІІ місце у Всеукраїнському 
юнацькому фестивалі “В 
об’єктиві натураліста-2018” 
(наказ НЕНЦ від 31.05.2018  
№ 61). 
І місце у міській 
фотовиставці-конкурсі 
“Різдвяні світлини” (наказ 
УОіН від 02.012018 № 2); 

39.  МОСТОВА 
Діана  

вихованка комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
“Станція юних 
натуралістів 
Тернівського району” 

І місце в обласном етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
“Мій рідний край – моя 
земля” у складі колективу 
гуртка (наказ ДОН від 
31.10.2017 № 606/0/212/-17) 
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Криворізької міської 
ради, учениця 10 класу 
комунального закладу 
Навчально-виховний 
комплекс 
“Загальноосвітній заклад 
І-ІІ ступенів -
Тернівський ліцей”; 

 

І місце у Всеукраїнському 
конкурсі школярів та 
учнівської молоді “Вчимося 
заповідувати – ІV етап” 
(наказ  НЕНЦ від 17.01.2018 
р. № 4) 
І місце в обласном етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
“Мій рідний край – моя 
земля” у складі колективу 
гуртка (наказ НЕНЦ від 
27.12.2018 р. № 101); 
 

40.  Супроводжуюча особа: КУЗЬМЕНКО Марина Борисівна, заступник 
директора з виховної роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 
 

41.  Медичний працівник: ПОЄДИНКОВ Валентин Костянтинович – фельдшер 
комунального закладу “Обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради. 
 

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


