
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
       07.05.    2019 
 

           м. Дніпро №     270     /0/212-19 

 
Про проведення обласної наради – навчання 
для педагогічного активу станцій юних  
натуралістів, еколого-натуралістичних центрів  
та базових шкіл 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”, Положенням про центр, 
будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію 
юних натуралістів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 
від 10 травня 2002 року № 292, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
29 травня 2002 року за № 463/6751, з метою 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 організації та проведення з  
13 по 17 травня 2019 року на базі Канівського природного заповідника 
навчально-наукового центру “Інститут біології” Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка Черкаської області наради навчання (далі − 
Нарада), укомплектувавши групу учасників, відповідно до списку  (додаток 1). 
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2. Керівникам (за згодою) департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради Салогуб О.В., департаменту  освіти і науки 
виконавчого комітету  Криворізької міської ради Кріпак Т.П., відділу освіти 
Павлоградської міської ради Дем’яненко І.В., відділу освіти Марганецької 
міської ради Кострикіній В.В., відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Дніпровської районної державної адміністрації  Капацин І.В., відділу освіти 
Нікопольської районної державної адміністрації Ступаку М.О. сприяти участі 
педагогів закладів освіти в Нараді відповідно до списку. 

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  №  270  /0/212-19 

 
СПИСОК 

педагогів, учасників наради-навчання на базі Канівського природного 
заповідника 13-17 травня 2019 року 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника Освітній заклад 

1.  СІРЕНКО  
Ніна Іванівна 

методист Навчально-методичного центру 
профтехосвіти у Дніпропетровській області; 
 

2.  БІЛАН 
Ірина Олегівна 

заступник директора з навчально-виховної 
роботи  комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради; 
 

3.  МАКАРЕНКО 
Тетяна Іванівна 

вчитель комунального закладу “Олексіївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Нікопольського району; 
 

4.  КОЛЄСОВА 
Валентина Григорівна  

педагог-організатор комунального закладу 
“Чумаківський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Чумаківської сільської 
ради” Дніпровського району; 
 

5.  БАСАНСЬКА  
Владлена Дмитрівна 

керівник гуртка Міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради; 
 

6.  БУРКО 
 Світлана Миколаївна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради; 
 

7.  ВАЩЕНКО  
Людмила Олексіївна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради; 
 

8.  ГУМЕНЮК  
Любов Михайлівна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда; 
 

9.  МАЗУР  
Валерія Романівна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
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натуралістів” м. Павлограда; 

10.  ПАРХОМЕНКО 
Наталя Новомирівна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради; 
 

11.  НЕБИЛИЦЯ  
Вікторія Анатолівна 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради; 
 

12.  ВАСИЛЕНКО  
Валентина Василівна 

керівник гуртка філії “Шафран” 
комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради; 
 

13.  ШВЕДУН  
Ганна Григорівна 

вчитель комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа №123” Криворізької 
міської ради; 
 

14.  ПЛИГ 
Ганна Павлівна 
 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради. 
 

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


