
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

„ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 

 
НАКАЗ   

 
   07.12.  2018                                            м. Дніпро  № 113 к/тм 

 
Про проведення поїздки вихованців  
закладів позашкільної освіти еколого- 
натуралістичного напряму області до 
Національного еколого-натуралістичного  
центру учнівської молоді м. Києва  
 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської  молоді  Міністерства   освіти   і  науки  України  від  28 листопада  
2018 року № 361 “Про запрошення юннатів Дніпропетровщини до НЕНЦ”, з 
метою виховання ціннісного ставлення до природи, проведення широкої 
просвітницької роботи та практичних дій з охорони природи, організації 
змістовного дозвілля вихованців, обміну досвідом роботи в галузі 
позашкільної еколого-натуралістичної освіти 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Кузьменко М.Б., заступнику директора з виховної роботи  
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) організувати 
проведення з 17 по 21 грудня 2018 року поїздки до Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України (далі – Поїздка), укомплектувавши групу учасників з числа 
активістів масових еколого-натуралістичних заходів, різнорівневих 
конкурсів, слухачів Обласної Природничої школи учнівської молоді (за 
згодою батьків відповідно до особистих заяв) та педагогів закладів 
позашкільної та загальної середньої освіти області.  



2. Положій Л.В., керівника гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”, призначити 
керівником групи вихованців та педагогів. 

3. Затвердити список учасників та програму проведення заходу, що 
додаються. 

4. Відрядити з 17 по 21 грудня 2018 року та призначити 
відповідальними за життя та здоров’я дітей в дорозі та під час проведення 
Поїздки педагогів: 

- Положій Л.В., керівника гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
- Пархоменко Н.Н., методиста комунального позашкільного 

навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради; 

- Дуженкову О.В., вчителя біології Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 62 Криворізької міської ради 
 згідно зі списком, що додається. 

    5. Бражник М.В., громадському інспектору з техніки безпеки 
КЗО “ОЕНЦДУМ” провести інструктаж з техніки безпеки під час 
перебування дітей у дорозі та під час проведення Поїздки. 

6. Семі Г.А., головному бухгалтеру КЗО “ОЕНЦДУМ”, провести 
фінансування Поїздки за рахунок економії коштів обласного бюджету 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації по КЗО “ОЕНЦДУМ” за 
КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти”, відповідно до 
затвердженого кошторису (додаток 1).  

7. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
заступника директора з виховної роботи Кузьменко М.Б., контроль – 
залишаю за собою. 
 
 
 
Директор  
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 
 центр дітей та учнівської молоді”           Ю.Ф.ПЕДАН 
                                                                                    
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Сема Г.А.    Кузьменко М.Б.   
 
Положій Л.В.  Бражник М.В. 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ комунального закладу освіти   
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від   07.12.  2018    № 113 к/тм 

 
Список 

учасників поїздки до Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді (м. Київ) 17.12 - 21.12.2018 р. 

 
№ 
з/п 

П.І.Б. Заклад освіти Досягнення 

1.  АЛБОВ 
Богдан 

вихованець комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 9 класу 
комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 76” 
Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце у Всеукраїнській 
трудовій акції 
“Дослідницький марафон” 
(Наказ НЕНЦ від 
06.02.2018 №16) 

2.  САВЕЛОВА 
Дар’я 

вихованка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, 
учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 76” Дніпровської міської ради; 

Активний учасник 
природоохоронних заходів, 
юннатівського 
самоврядування. 
(Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” 
від 03.08.2018 № 20/01-04) 
 

3.  СІРЕНКО 
Артур 

вихованець комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 10 класу 
комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 76” 
Дніпровської міської ради; 

Активний учасник 
природоохоронних заходів, 
юннатівського 
самоврядування. 
(Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” 
від 03.08.2018 № 20/01-04) 
 

4.  ПЛИС 
Лілія 

вихованка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, 
учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 76” Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце у Всеукраїнській 
трудовій акції “Парад квітів 
біля школи” (Наказ НЕНЦ 
від 13.02.2018  №19) 

5.  МОРОЗ 
Софія 

вихованка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, 
учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 76” Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце у Всеукраїнській 
трудовій акції “Парад квітів 
біля школи” (Наказ НЕНЦ 
від 13.02.2018 №19) 
 

6.  ЖУК  
Святослав 

вихованець комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 

слухач Обласної 
Природничої школи 
учнівської молоді,  
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учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 11 класу 
комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 76” 
Дніпровської міської ради; 
 

активний учасник 
природоохоронних заходів, 
юннатівського 
самоврядування. (Наказ 
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
03.08.2018 № 20/01-04) 

7.  САЗАНСЬКА 
Ірина 

вихованка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, 
учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 76” Дніпровської міської ради; 

Активний учасник 
природоохоронних заходів, 
юннатівського 
самоврядування. (Наказ 
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
03.08.2018 № 20/01-04) 
 

Супроводжуюча особа: ПОЛОЖІЙ Лідія Василівна, керівник гуртка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 
8.  ЛОТАШ 

Поліна 
вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької 
міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 110” Криворізької міської ради; 
 

Диплом фіналіста 
Всеукраїнського біологічного 
форуму “Дотик природи 2017” 
(Наказ НЕНЦ №77 від 
03.11.2017). 
ІІІ місце в обласному 
природоохоронному конкурсі 
“Природна скарбниця 
Придніпров’я”. 
(Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” 
від 04.09.2018 № 60/01-04 ) 
І місце “Обласний зліт юних 
натуралістів” (Наказ  
КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
19.10.2018 № 01-15/301)  

9.  ТЕЛУШКІНА 
Юлія 

вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької 
міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 110” Криворізької міської ради; 
 

ІІІ місце в обласному 
природоохоронному конкурсі 
“Природна скарбниця  
Придніпров’я” (Наказ  КЗО 
“ОЕНЦДУМ” від 04.09.2018 
№ 60/01-04) 
 І місце в Обласному зльоті 
юних натуралістів (Наказ КЗО 
“ОЕНЦДУМ” від 19.10.2018  
№ 01.-.15/301  

10.  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” Криворізької міської ради;  

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

11.  ШТИЛЬ  
Кирило 

вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів 

ІІІ місце в обласному 
природоохоронному конкурсі 
“Природна скарбниця  



3 
 

Тернівського району” Криворізької 
міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 117” Криворізької міської ради; 
 

Придніпров’я” Наказ КЗО 
“ОЕНЦДУМ” від 04.09.2018  
№ 60/01-04  
ІІ місто в міському 
природоохоронному конкурсі 
“Збережи рослинний світ 
Криворіжжя” (Наказ УОН  
від 22.05.2018 № 175)  
Грамота за активну участь в 
Обласному  зльоті  юних 
натуралістів (Наказ  
КЗО “ОЕНЦДУМ”)  
від 19.10.2018    № 01-15/301 

12.  ДОЦЕНКО 
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 
№ 110” Криворізької міської ради; 

Грамота за активну участь.у  
Обласному зльоті юних 
натуралістів. (Наказ  
КЗО “ОЕНЦДУМ”  
від 19.10.2018   № 01-15/301  
 

13.  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; 

Диплом І ступеня у міському 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу “Юний дослідник” 
(Наказ УОН від 04.02.2018 
№ 60 ), ІІІ місце в Обласному 
зльоті юних натуралістів 
(Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” від 
19.10.2018 № 01-15/301) 

14.  МАХАЛКІНА 
Надія  

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; 

Грамота за активну участь  в 
обласному конкурсі 
“Природна скарбниця  
Придніпров’я” (Наказ КЗО 
“ОЕНЦДУМ” від 04.09.2018 
№ 60/01-04)  
 

Супроводжуюча особа: ПАРХОМЕНКО Наталя Новомирівна, методист комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради; 
15.  ГОРШКОВА  

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

Переможець  обласного зльоту 
юних натуралістів – 2018.  
 

16.  КУХТІНА  
Єлизавета  

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

Переможець  обласного зльоту 
юних натуралістів – 2018.  
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міської ради, учениця 9 класу 
комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 62” Криворізької міської ради;. 

17.  ЄГОРОВА  
Дар'я  

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

Переможець  обласного зльоту 
юних натуралістів -2018.   
 

18.  КРАВЧЕНКО  
Альбіна  

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

ІІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста” 
(в складі команди,  
наказ ДОН від 02.11.2018 
№594/0/212-18) ) 

19.  ЧУЛКОВ  
Сергій  

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

ІІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста” 
(в складі команди,  
наказ ДОН від 02.11.2018 
№594/0/212-18) ) 

20.  ШВИДКОЙ  
Кирило  

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

ІІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста” 
(в складі команди,  
наказ ДОН від 02.11.2018 
№594/0/212-18) ) 

21.  РОЛЬ  
Олександра  

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

ІІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської акції “День 
юного натураліста” 
(в складі команди,  
наказ ДОН від 02.11.2018 
№594/0/212-18)  

Супроводжуюча особа: ДУЖЕНКОВА Олена Валеріївна, вчитель біології комунального 
закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 62” Криворізької міської ради. 

 
Заступник директора з виховної роботи  
комунального закладу освіти  “Обласний  
еколого-натуралістичний центр дітей та 
 учнівської молоді”     М.Б.КУЗЬМЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ комунального закладу освіти   
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від  07.12. 2018    № 113 к/тм 
 

ПРОГРАМА 
поїздки делегації юннатів Дніпропетровської області до Національного  

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ) 
17.12 - 21.12.2018 

 

Час 
проведення 

Назва заходу 

17 грудня 2018 року 
Відповідно 
до квитків 

Від’їзд груп учасників з м. Дніпра та м. Кривий Ріг. 

18 грудня 2018 року 
07.00-09.30 Заїзд учасників заходу до Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ). 
09.30-10.00 Проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності. 

Ознайомлення учасників з екскурсійною програмою. 
10.00-13.00 Відвідування виставки флористичних композицій. 
13.00-14.00 Обід. 
14.00-16.00 Екскурсія по Національному еколого-натуралістичному центру 

учнівської молоді (м. Київ). 
16.00-18.00 Виїзд до центру міста Києва. Прогулянка біля Новорічної ялинки. 
18.00-19.00 Вечеря. 
19.00-20.00 Вечір знайомств “В юннатівській родині”. 
20.00-21.00 Вільний час. Вечірні процедури.. 

21.00 Відбій. 
19 грудня 2018 року 

08.00 Підйом. 
08.00-09.00 Ранкові процедури. 
09.00-10.00 Сніданок. 
10.00-13.00 Відвідування Київського зоопарку. 
13.00-14.00 Обід. 
14.00-16.00 Відвідування Меморіалу жертвам голодомору. 
16.00-17.00 Час відпочинку. 
17.30-18.00 Вечеря. 
18.00-21.00 Похід до Національного академічного драматичного театру 

ім. Івана Франка. 
21.00-22.00 Вільний час. Вечірні процедури. 

22.00 Відбій 
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20 грудня 2018 року 
08.00 Підйом 

08.00-09.00 Ранкові процедури 
09.00-09.30 Сніданок 
09.30-11.00 Відвідування Національного науково-природничого музею 

Національної академії наук України. 
11.00-13.00 Екскурсія до Музею історичних коштовностей України. 
13.00-14.00 Обід 
14.00-15.00 Екскурсія до Національного музею історії України.  
15.00-16.00 Екскурсія до Музею Олеся Гончара. 
16.00-19.00 Збір речей. 
19.00-21.00 Від’їзд до залізничного вокзалу м. Києва 

23.00 Переїзд до м. Дніпра та м. Кривого Рогу. 
21.12.2018 року 

Відповідно 
до квитків 

Приїзд у м. Дніпро та м. Кривий Ріг. 

 
 
 

Заступник директора з виховної роботи  
комунального закладу освіти  “Обласний  
еколого-натуралістичний центр дітей та 
 учнівської молоді”     М.Б.КУЗЬМЕНКО 

 


