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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
„ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

НАКАЗ   
 

    16.08.   2021                                         м. Дніпро    № 28/01-04 
 

Про підсумки освітньої діяльності 

комунального закладу освіти “Обласний  

еколого-натуралістичний центр дітей та  

учнівської молоді” у 2020-2021 навчальному році 
 

Відповідно до річного плану роботи комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі 

КЗО “ОЕНЦДУМ”), підводячи підсумки освітньої діяльності за 2020-2021 н.р.  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Педагогічним працівникам КЗО “ОЕНЦДУМ”: 

 1.1. Ознайомитися з аналітичною довідкою про підсумки еколого-

натуралістичної, національно-патріотичної діяльності закладу в  

2020-2021 навчальному році (додаток 1). 
1.2. Вжити заходів щодо забезпечення подальшої участі вихованців 

КЗО “ОЕНЦДУМ” у масових заходах за еколого-натуралістичним та 

національно-патріотичним напрямами роботи позашкільної освіти.  

2. Нагородити грамотами за значний особистий внесок у навчально-

виховну діяльність педагогічних працівників КЗО “ОЕНЦДУМ” згідно 

списку (додаток 2). 

3. Нагородити грамотами за активну участь у житті КЗО “ОЕНЦДУМ” 

кращих юннатів: лідерів юннатівського самоврядування, переможців та 

призерів екологічних конкурсів та природоохоронних акцій, активних 

учасників масових еколого-натуралістичних заходів, згідно списку  

(додаток 3). 
4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 

заступника директора з виховної роботи Крикун Г.В., контроль – залишаю за 
собою. 

 

Директор         Юрій ПЕДАН 



Додаток 1 

до наказу комунального закладу 

освіти “Обласний еколого- 

натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді” 

    16.08.   2021    № 28/01-04 

 

Аналітична довідка 

про  підсумки освітньої діяльності 

комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради у 2020-2021 навчальному році 
 

Управлінська діяльність освітнім процесом у 2020-2021 навчальному році 

здійснювалася у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України, Національного еколого-натуралістичного центру, департаменту 

освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
В 2020-2021 навчальному році колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” розпочав роботу над 

новою єдиною методичною проблемою: “Розвиток самоефективності як головної 

умови самореалізації особистості в позашкільному освітньому просторі” (І етап - 

концептуально-діагностичний). 
Методична проблема закладу реалізується в рамках обласного науково-

методичного проєкту “Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в 

освітньому просторі Нової української школи” на 2020 – 2023 роки, який проводиться з 

метою координації діяльності закладів освіти регіону, залучення педагогів до 

наукового пошуку, вдосконалення форм, методів та технологій навчання на основі 

компетентнісного підходу, психологізації та педагогізації освітнього простору з 

метою розвитку самоефективності як головної умови самореалізації сучасної 

людини. 

Відповідно до цієї проблематики відбувалась робота Методичного об’єднання 

педагогів, діяльність була спрямована на підвищення впровадження сучасних 

освітніх технологій, вивчення нормативних документів, проведення 

самооцінювання педагогічної діяльності, формування базових компетенцій у 

вихованців, вивчення особливостей НУШ, психологічних аспектів освітньої 

діяльності. 

Навчально-виховна робота в закладі сприяла формуванню самоефективної 

особистості вихованців, підготовці їх до свідомої та активної професійної та 

громадської діяльності, створювались умови для розвитку особистості, успішної 

самореалізації здобувачів освіти у соціально і особисто значущих справах (проекти, 

акції, конкуси, дослідницькі роботи та ін.).  

В закладі удосконалювалися умови для соціального захисту всіх вихованців, 

надавалася соціально-педагогічна підтримка вихованцям, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, створювались умови для набуття освіти вихованцям з 

особливими потребами, активно впроваджувались здоров’язбережувапльні 

технології, створювалися умови для фізичного розвитку та оздоровлення дітей, 



приділялась багато уваг

інтеріоризації загальнолюд

історію, культуру, сучасни

діяльності в країні; вихован

культури гуртківців шляхо

народу, вихованню патріо

цінностей, історії, культури;

Вихованню молодих 

дітей  та молоді до європейс

 

За період 2020 – 2021

 

Здоров’язбережувальний

“Професійне само

“Серти

“Основні напрямки роботи

проекту “Педагогічні страт

про

 

Освітня діяльність у 

“Шафран” була організован
- біологічному (37/515 гуртків

- екологічному (12/180 гуртків

- сільсько-господарському  (15

- квітково-декоративному (17

-декоративно-ужитковому (2/2

- нетрадиційних форм проведе

Загальна кількість діте
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Динаміка пр

уваги створенню умов для стано

олюдських і національних цінностей, 

часний розвиток екологічного стану т

хованню моральних якостей, формуванн

шляхом залучення дітей до кращих н

атріотичних почуттів, любові та пова

ьтури; 

одих громадян як членів європейської с

опейських демократичних цінностей. 

21 н.р. були проведені педагогічні ради

альний  аспект діяльності гуртка еколого

профілю 

 самовизначення вихованців: проблеми та

“Сертифікація педагогічних працівників”

роботи закладу по реалізації обласного на

і стратегії розвитку самоефективної особи

просторі Нової української школи” 

сть у КЗО “ОЕНЦДУМ” разом з філією

ізована у 89 гуртках наступних напрямів:
уртків/дітей) 

уртків/дітей) 

15/225 гуртків/дітей) 

7/255 гуртків/дітей) 

у (2/20 гуртків/дітей) 

роведення  – (6/90 гуртків/дітей)  

ть дітей в гуртках становила 1285 вихован
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Профілі

ка профілей гуртків КЗО "ОЕНЦД

становлення світогляду, 

стей, здобуття знань про 

ану та природоохоронної 

уванню особистої гідності, 

их надбань українського 

 поваги до національних 

ької спільноти, залучення 

і ради:  

лого-натуралістичного 

еми та здобутки” 

иків” 

ого науково-методичного 

 особистості в освітньому 

філією КЗО “ОЕНЦДУМ” 

ямів: 

хованців. 

  Діаграма 1 

 

НЦДУМ"

2018-2019

2019-2020

2020-2021



У 2020-2021 навчальному році працювало методичне об’єднання педагогів, 

діяльність якого була присвячена проблемам підвищення професійного рівня 

керівників гуртка.  

З метою формування аналітичних здібностей педагогів при взаємовідвідуванні 

відкритих занять та заходів в ході методичних днів, профільних тижнів вивчалися 

основні складові освітньої діяльності  педагогів, середні показники яких наведені в 

таблиці 1 та графіку 1, аналізуючи які можна зробити висновок, що спостерігається 

позитивна динаміка у таких показниках як:  

• темп, ритм, раціональне використання часу   

• використання проблемно-пошукових методів навчання,  

• екологічна спрямованість заняття,  

• реалізація практичної складової заняття.  

 

В той же час, потрібно відмітити і негативну динаміку, особливо за 

показниками:  

• Дотримання основних дидактичних принципів навчання   

• Використання інноваційних технологій, .  

• Формування навичок само-і взаємоконтролю,  

• Уміння забезпечити працездатність і робочу дисципліну. 

 

Данна ситуація обумовлена тим, що 2020-2021 навчальний рік досить 

складний, карантинний; спілкування з дітьми проводилось в очній та дистанційній 

формі. Спілкування очно було організовано на свіжому повітрі (зелені класи, 

альтанка, за сприятливих погодних умов), що обмежило використання інноваційних 

технологій та збільшило можливості реалізації практичної складової заняття.  

В той же час, перебування на свіжому повітрі має негативні впливи на 

поведінку та робочу дисципліну на занятті, адже довкола скільки цікавого і 

неочікуваного, що і вплинуло на показники.  

При проведенні занять на свіжому повітрі екологічна складова стала більш 

доступною, дитина в прямому сенсі змогла доторкнутися до природи рукою, педагог 

– показати на живих прикладах об’єкти та явища. Тому критерій “екологічна 

спрямованість дещо вищій, ніж минулого року.  

Усереднений зріз основних складових освітнього процесу КЗО “ОЕНЦДУМ” в 

2020-2021 н.р. має показник 3,57 (у 2019-2020 навчальному році 3,96), що нижче за 

попередній навчальний рік на 0,39. Це зумовлено певним чином карантинними 

обмеженнями, приходом нових педагогів у колектив, нестабільною ситуацією з 

процесом навчання та відвідування, пов’язаних з захворюваннями дітей або членів 

їх сімей. 

В таблиці 1 представлені усереднені показники основних складових 

освітнього процесу за останні роки.  

  



Таблиця 1. Усереднені показники основних складових освітнього процесу 

 

Основні складові освітнього процесу 
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1. Мотивація навчання 4,56 3,9 4,05 3,95 

2. Темп, ритм, раціональне використання 

часу 
3,25 3,9 3,88 

3,91 

3. Дотримання основних дидактичних 

принципів навчання 
3,15 3,8 3,97 

3,26 

4. Оптимальний вибір типу, структури  

заняття, методів, прийомів навчання 
3,2 3,7 3,83 

3,74 

5. Використання проблемно - пошукових 

методів навчання 
2,1 2,9 2,53 

3,7 

6. Врахування вікових та індивідуальних 

особливостей юннатів 
3,4 3,7 4,5 

4,17 

7. Використання інноваційних технологій 3,5 4 4,44 3,0 

8. Формування навичок само-і 

взаємоконтролю 
2,5 3,6 3,94 

3,09 

9. Використання дидактичного, 

роздавального матеріалу 
2,3 4 4,18 

4,0 

10. Уміння забезпечити працездатність і 

робочу дисципліну 
2,7 4 4,3 

3,61 

11. Організація робочого місця педагога, 

юнната 
3,3 4,3 4,83 

3,52 

12. Використання краєзнавчого матеріалу 1 3,3 2,59 2,3 

13. Використання ігрових елементів 2,92 3,1 3,56 3,09 

14. Здійснення міжпредметних зв'язків 2,56 3,5 4,7 3,22 

15. Екологічна спрямованість заняття 1,69 3,1 2,65 2,96 

16. Національно-патріотичне виховання 1,81 4 4,38 3,52 

17. Використання здоров'язбереження,БЖД 3,2 3,6 4,33 4,26 

18. Реалізація практичної складової заняття 2,3 3,4 4,06 4,61 

19. Стан кабінету 4,1 4,9 5 4,17 

20. Культура мови, використання 

української мови 
3,5 4,5 3,47 

3,28 

 

Як бачимо, позитивна динаміка просліджується у показниках “Використання 

проблемно - пошукових методів навчання” та “Реалізація практичної складової 

заняття”.  

Негативна динаміка за критеріями “Національно –патріотичне виховання”, 

“Культура мови, використання української мови”, “Використання краєзнавчого 

матеріалу”. Необхідно звернути увагу на покращення цих показників. 

 

На діаграмі 2 представлені графічно усереднені показники компетентностей 

педагогів КЗО “ОЕНЦДУМ” 



 

Діаграма 2. Компетент

На діаграмі 3 можна п
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освітнього процесу за три 

світнього процесу КЗО 
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З метою аналізу фахового потенціалу педагогів філії “Шафран” 

КЗО “ОЕНЦДУМ” у 2020-2021 н.р. було організовано проведення відкритих занять 

гуртків, що дозволило дослідити основні складові навчально-виховної діяльності, 

які відображені в індивідуальних діагностичних картках та в діаграмах. 
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На таблиці 2 відображені основні критерії, за якими оцінювалась навчально-

виховна діяльність педагогів КЗО  “ОЕНЦДУМ”. Згідно цих критеріїв побудована 

діаграма 6 та 7, на яких  можна побачити рівень компетентності педагогів філії 

“Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ” та усереднені показники. 

 

Таблиця 2.  

Критерії оцінки навчально-виховної діяльності КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 

1 Мотивація навчання, формування сталого інтересу до навчання 

2 Темп, ритм, раціональне використання часу заняття 

Дотримання основних дидактичних принципів навчання 

3 Оптимальний вибір типу, структури заняття, методів та прийомів 

навчання 

4 Використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку 

пізнавальних інтересів вихованців 

5 Врахування вікових та індивідуальних особливостей юннатів, 

психологічний клімат заняття 

6 Використання інноваційних технологій 

7 Формування навичок само- і взаємоконтролю 

8 Використання дидактичного, роздаткового матеріалу 

9  Уміння забезпечити працездатність і робочу дисципліну 

10 Організація робочого місця педагога, юнната 

11 Використання краєзнавчого матеріалу 

12 Використання ігрових елементів 

13 Здійснення міжпредметних зв’язків 

14 Екологічна спрямованість заняття 

15 Національно-патріотичне виховання 

16 Використання здоров’язберігаючих технологій та методів дотримання 

техніки безпеки та безпеки життєдіяльності 

17 Реалізація практичної складової заняття 

18 Стан кабінету(освітленість, температурний режим, провітрень), 

попередження втоми та перевтоми 

19 Культура мови педагога, рівень володіння українською мовою 

 

Педагог філії має усереднений показник 3,475. В порівнянні з минулим 

навчальним роком цей показник зріс на 0,015. Таким чином, навчально-виховний 

процес філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ” забезпечує реалізацію основних 

напрямків роботи: природоохоронного, дослідно-експериментального, 

реабілітаційно-оздоровчого, профорієнтаційного на середньому та достатньому  

рівні.   
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Необхідно спрямувати методичну роботу на підвищення рівня використання 

педагогами інноваційних технологій навчання, формування навичок само - та 

взаємоконтролю діяльності вихованців, використанню ігрових моментів на заняттях 

та поглиблення міжпредметних зв’язків під час навчання (що й демонструє діаграма 

7). 

 

Першочергову роль у розвитку самоефективності особистості вихованця в 

позашкільному освітньому просторі відіграють наступні аспекти: 

• Орієнтація педагогів на формування самоефективності юннатів через 

психологічні механізми рефлексії, самомотивації, самопідтримки, 

емоційної саморегуляції.  

• Використання гнучких моделей організації навчального процесу, 

врахування позитивних можливостей традиційної, дистанційної, 

індивідуальної  та змішаної форм навчання. 

• Визначення чітких критеріїв та показників рівня розвитку 

самоефективності дітей різного віку, запровадження педагогічного 

моніторингу.  

• Використання раціонального комплексу форм, методів та технологій 

навчальної діяльності на принципах компетентнісного підходу з 

урахуванням епідеміологічної ситуації у регіоні  

• Впровадження методів підтримуючого контролю з метою формування 

навичок рефлексії та розвитку мотивації до навчання та самореалізації.  

• Забезпечення підтримки вихованців з урахуванням нових реалій життя 

суспільства: кризи, епідемії, хвороби, надзвичайні ситуації. Орієнтація 

на розвиток життєстійкості, дієвої емпатії, як основи соціально-

емоційного інтелекту.  

• Педагогізації освітнього простору навчального закладу, посилення 

взаємодії з батьками вихованців, надання їм необхідної допомоги через 

сайти, інформаційні платформи, групи тощо.  

• Актуалізацію підготовки юннатів до свідомого вибору власної освітньої 

траєкторії, життєвих перспектив та майбутньої професії. 

• Аналізу, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду 

щодо розвитку основних компонентів самоефективності вихованців.  

Відповідно до цієї проблематики організовувалась діяльність методичного 

об’єднання педагогів, спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, 

опанування ними позитивних можливостей традиційної, дистанційної, 

індивідуальної та змішаної форм навчання; впровадження сучасних освітніх 

технологій, вивчення нормативних документів, проведення моніторингу 

педагогічної діяльності. 

Педагогічний колектив закладу, реалізуючи суб’єкт-суб’єктну взаємодію з 

вихованцями, зосереджує увагу на особистості дитини, бере до уваги її вікові, 

індивідуальні особливості, стимулює розвиток у особистості свідомого ставлення до 

своєї поведінки, діяльності, життєвого вибору. 
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Демонструють системну роботу в напрямку розвитку педагогічної майстерності 

керівники гуртка Положій Л.В., Стасенко А.В., Іванус А.В., Радзіковська Л.О. , 

Василенко В.В. 

У виховній роботі комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” національно-патріотичне 

виховання є одним з пріоритетних напрямів діяльності. Патріотичне виховання 

спирається на загальнопедагогічні принципи виховання, такі як дитиноцентризм, 

природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та 

індивідуальних особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні 

принципи, що відображають його специфіку. Це  

- принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної 

самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, 

шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які 

населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися 

приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї 

держави; 

- принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у вихованця 

суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до 

прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, 

почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках; 

- принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури в 

європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: 

формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до 

відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності 

диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати 

українську культуру як невід'ємну складову культури загальнолюдської; 

- принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту і методів 

патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується 

виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту 

Вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем; 

- принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на збереження духовно-

моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у 

реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності; 

- принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки 

української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні. 

Упродовж 2020 – 2021 навчального року КЗО“ОЕНЦДУМ” проводив 

інформаційно-просвітницькі, урочисті, пізнавально-виховні  заходи в очному 

режимі та дистанційно, спрямовані на: поглиблення  знань вихованців про 

найважливіші події в історії рідного краю , України, із заглибленням в біографії 

видатних українців; утвердження у свідомості вихованців, переконань про єдність і 

соборність України, спонукання  до активного прояву соціальної позиції “патріот-

громадянин”; усвідомлення спорідненості категорій – моральність і патріотизм; 

соціалізацію, розвиток комунікативних здібностей; вироблення умінь протидії 

маніпулятивним і пропагандистським впливам; підвищення медійної та правової 



грамотності. Вихованці виготовляли листівки та писали вірші воїнам, брали участь у 

відкритих заходах, присвячених визначним історичним датам та подіям. 

Широко використовувалися в роботі змістовні матеріали Українського 

інституту національної пам’яті (“Збірки методичних рекомендацій до відзначення 

пам’ятних дат”), матеріали посібника тренінгу “З Україною в серці”, відеотека  

фільмів з громадянсько-патріотичного виховання. Матеріали заходів систематично 

висвітлювалися на сайті закладу та надсилалися до департаменту  освіти і науки  

облдержадміністрації, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді.  

Протягом 2020-2021 навчального року вихованці відвідували заходи 

екологічного спрямування, які допомагають дітям ширше та глибше розуміти 

екологічні проблеми сьогодення та захисту навколишнього середовища, детально  

знайомлять з представниками місцевої флори та фауни, рідкісним та зникаючими 

видами, вчать гуманності та правильному ставленню до природи. 

Під час екскурсійної діяльності вихованці знайомилися з пам’ятками історії та 

культури, місцями визначних історичних подій в історії України. 

Вихованці КЗО“ОЕНЦДУМ” долучились до заходів щодо виконання 

Національного плану управління відходами до 2030 року. Діти вчились правильно 

сортувати та ідентифікувати сміття, робили поробки з вторинних матеріалів, 

проводились конкурси малюнків та виставки, збір вторинної сировини. 

Керівники гуртка активно працювали над вдосконаленням інформаційно-

комунікативних навичок роботи у інтернет просторі. Долучились до дистанційного 

навчання (підготовлено і розміщено на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” більше 800 

матеріалів (фільми, презентації, інформаційні матеріали, вікторини, кросворди, 

загадки та інше). Підготовлено матеріали про річницю Чорнобильської трагедії, 

вихованці долучились до відзначення 35-їрічниці, намалювали та надіслали 

тематичні малюнки. Символічна виставка розміщена на сайті закладу.  

Під час карантину, окрім проведення педагогічної роботи, працівники закладу 

забезпечували утримання матеріально-технічної бази: зоотваринницького 

комплексу, теплиці, зоокуточку, навчально-дослідних ділянок.   

Але пріоритетними завданнями педагогічної діяльності в КЗО “ОЕНЦДУМ” 

залишаються наступні: забезпечення функціонування соціально-орієнтованого 

освітнього середовища;  впровадження інноваційних форм та методів роботи, 

розвиток креативного потенціалу педагогів та вихованців; сприяння та розвиток 

мотивів творчої діяльності, потреби в самореалізації педагогів та вихованців; 

вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду; удосконалення та 

збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань 

педагогів, впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій у 

освітній процес, поглиблення інформаційних компетенцій та розширення 

інтелектуального потенціалу. 

 

 

 

Заступник директора з ВР                                       Галина КРИКУН 



Додаток 2 

до наказу комунального закладу 

освіти “Обласний еколого- 

натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді” 

    16.08.  2021   № 28/01-04 

 

Список для нагородження грамотами педагогічних працівників 

КЗО “ОЕНЦДУМ” за значний особистий внесок у навчально-виховну 

діяльність 

 

1. Положій Лідія Василівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”; 

2. Стасенко Анастасія Віталіївна, керівник гуртка комунального закладу 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді”; 

3. Радзіковська Лілія Олексіївна, керівник гуртка комунального закладу 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді”; 

4. Шпітько Надія Сергіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”; 

5. Іванус Алла Василівна, методист, керівник гуртка за суміщенням 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді”; 

6. Гармаш Світлана Миколаївна, керівник гуртка за сумісництвом  

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді”. 

 

Заступник директора з ВР     Галина КРИКУН 



Додаток 3 

до наказу комунального закладу 

освіти “Обласний еколого- 

натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді” 

   16.08.  2021    № 28/01-04 

 

Список вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ” для нагородження грамотами за 

активну участь у житті та самоврядування КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1. Авер'янов Данило, гурток “Птахівництво” (6Б кл., КЗО “ЗСШ №76” 

Дніпровської міської ради), керівник Шпітько Н.С.    

2. Албов Богдан, гурток “Юні охоронці природи”, (11А кл., КЗО “ЗСШ 

№76” Дніпровської міської ради), керівник Крикун Г.В. 

3. Біла Катерина, гурток “Юні лісівники” (10 кл, Опорний комунальний 

заклад “Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 

ім. І.М.Шишканя" Могилівської сільської ради), керівник Ніколаєнкова 

О.В. 

4. Буличевська Катерина, гурток “Дендрологія з основами озеленення”(ІI 

р.н.) (6А кл., КЗО “ЗСШ №76” Дніпровської міської ради), керівник 

Кривуля І.Г. 

5. Величко Ілля, гурток “Різьблення по дереву” (7 кл., КЗ 

“Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” 

Китайгородської сільської ради), керівник Журавель В.Є.  

6. Веремієнко Аліса, гурток “Юні друзі природи” (1 кл., комунальний 

заклад "Бабайківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Царичанської селищної ради) керівник Тарасенко Л.В. 

7. Вишневський Євген, гурток “Дендрологія з основами озеленення”(ІI 

р.н.) (6А кл., КЗО “ЗСШ №76” Дніпровської міської ради), керівник 

Кривуля І.Г. 

8. Гапонова Катерина, гурток “Природна скарбниця” (2А кл., КЗО “ЗСШ 

№76” Дніпровської міської ради), керівник Белоха С.С.  

9. Голубєв Олександр,  гурток “Флористика” (8Бкл,  КЗО “СЗШ № 76” 

Дніпровської міської ради), керівник Лапіна О.П. 

10.  Грисенко Мирослава, гурток “Природознавство для дошкільників” 

(комунальний заклад  Царичанський дошкільний навчальний заклад 

№ 1 “Ромашка”) керівник Тарасенко Л.В. 

11. Гурінова Анастасія,  гурток “Птахівництво” (6Б кл., КЗО “ЗСШ №76” 

Дніпровської міської ради), керівник Радзіковська Л.О.    



12. Гуцуляк Іван, гурток “Дендрологія з основами озеленення”(ІI р.н.) (6А 

кл., КЗО “ЗСШ №76” Дніпровської міської ради), керівник Кривуля І.Г. 

13. Демченко Анастасія, гурток “Юні квітникарі” (5 кл, Опорний 

комунальний заклад “Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради), керівник 

Ніколаєнкова О.В. 

14. Євцихевич Василь, гурток “Птахівництво” (6Б кл., КЗО “ЗСШ №76” 

Дніпровської міської ради), керівник Шпітько Н.С.    

15. Задворний Іван, гурток “Юні квітникарі”, (4А кл., КЗО “ЗСШ №76” 

Дніпровської міської ради), керівник Белоха С.С.  

16. Захарченко Ганна гурток “Юні квітникарі”(1 кл., КЗО “ЗСШ №96” 

Дніпровської міської ради), керівник Бєлоха С.С. 

17. Захарченко Дмитро, гурток “Юні зоологи” (9В кл., КЗО “СЗШ№140” 

Дніпровської міської ради), керівник Стасенко А.В. 

18. Захарченко Іван, гурток “Юні квітникарі”, (4А кл., КЗО “ЗСШ №96” 

Дніпровської міської ради), керівник Белоха С.С.  

19. Земледух Марк, гурток “Основи комп’ютерного моделювання з хіміко-

біологічним нахилом”(5А кл., КЗО “ЗСШ №140” Дніпровської міської 

ради), керівник Прокопенко А.В. 

20. Іващенко Семен, гурток “Юні зоологи” (9В кл., КЗО “СЗШ№140” 

Дніпровської міської ради), керівник Стасенко А.В. 

21. Калина Софія, гурток “Юні охоронці природи” (6 кл., комунальний 

заклад “Бабайківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Царичанської селищної ради) керівник Тарасенко Л.В. 

22. Кіжло Софія, гурток “Флористика” (11А кл, КЗО “ЗСШ №76” 

Дніпровської міської ради), керівник Положій Л.В. 

23. Коврига Сергій, гурток “Різьблення по дереву” (7 кл, КЗ 

“Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” 

Китайгородської сільської ради), керівник Журавель В.Є.  

24. Кондратьєва Дар’я, гурток “Флористика” (11А кл., КЗО “ЗСШ №76” 

Дніпровської міської ради), керівник Положій Л.В.    

25. Кочерга Софія, гурток “Юні охоронці природи” (5 кл., Комунальний 

заклад "Бабайківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Царичанської селищної ради) керівник Тарасенко Л.В. 

26. Кривозуб Антоніна, гурток “Птахівництво” (6Б кл., КЗО “ЗСШ №76” 

Дніпровської міської ради), керівник Радзіковська Л.О.    

27. Лук’янко Євгеній гурток “Основи комп’ютерного моделювання з 

хіміко-біологічним нахилом”(5А кл., КЗО “ЗСШ №76” Дніпровської 

міської ради), керівник Прокопенко А.В. 



28. Малик Назар, гурток “Юні квітникарі” (2 кл., КЗО “Рудківська філія 

комунального закладу "Китайгородський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів" Китайгородської сільської ради) керівник 

Василенко В.В. 

29. Мамчур Єлизавета, гурток “Птахівництво” (6Б кл., КЗО “ЗСШ №76” 

Дніпровської міської ради), керівник Радзіковська Л.О.    

30. Мельник Костянтин, гурток “Основи комп’ютерного моделювання з 

хіміко-біологічним нахилом” (5Б кл., КЗО “НВК№66” Дніпровської 

міської ради), керівник Прокопенко А.В. 

31. Мельникова Єлизавета, гурток “Юні зоологи” (7Б кл., 

КЗО “СЗШ№140” Дніпровської міської ради), керівник Стасенко А.В. 

32. Показнєва Олена,  гурток “Юні аматори зеленої архітектури” (11А кл., 

КЗО “ЗСШ №76” Дніпровської міської ради), керівник Положій Л.В.    

33. Полтараков Максим,  гурток “Флористика” гурток (8Бкл,  КЗО “СЗШ 

№ 76” Дніпровської міської ради), керівник Лапіна О.П. 

34. Понамаренко Аріна, гурток “Птахівництво” (6Б кл., КЗО “ЗСШ №76” 

Дніпровської міської ради), керівник Шпітько Н.С. 

35. Пруднікова Поліна,  гурток “Птахівництво” (4А кл., КЗО “СЗШ№76” 

Дніпровської міської ради), керівник Стасенко А.В.  

36. Рудакова Антоніна, гурток “Флористика” (9А, КЗО “СЗШ № 76” 

Дніпровської міської ради), керівник Лапіна О.П. 

37. Скобель Розалія, гурток “Юні охоронці природи” (7 кл, КЗ 

“Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” 

Китайгородської сільської ради), керівник Ніколаєнкова О.В. 

38. Стасенко Поліна, гурток “Юні кролівники” (2Б кл., КЗО “Навчально-

виховне об'єднання № 136” класична гімназія ім. Кирила і Мефодія - 

початкова школа - дошкільний навчальний заклад - валеологічний 

центр” Дніпровської міської ради), керівник Стасенко А.В. 

39. Теодорович Євген, “Юні друзі природи” (1 кл, КЗ “Китайгородський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Китайгородської 

сільської ради), керівник Василенко В.В. 

40. Колісніченко Софія, гурток “Юні квітникарі”(1 кл, КЗ 

“Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” 

Китайгородської сільської ради), керівник Василенко В.В. 

41. Окапінська Ліна, гурток “Юні квітникарі”(1 кл, КЗ “Китайгородський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Китайгородської 

сільської ради), керівник Василенко В.В. 

42. Ткачова Анастасія, гурток “Юні лісівники” (10 кл, Опорний 

комунальний заклад"Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 



ім. І.М.Шишканя" Могилівської сільської ради), керівник Ніколаєнкова 

О.В. 

43. Шпітько Артем, гурток “Любителі свійських і декоративних 

тварин”(2А кл., КЗО “ЗСШ №76” Дніпровської міської ради), керівник 

Шпітько Н.С.   

44. Яценко Дар’я, гурток “Дендрологія з основами озеленення”(ІI р.н.) (6А 

кл., КЗО “ЗСШ №76” Дніпровської міської ради), керівник Кривуля І.Г.    

45. Яценко Марія, гурток “Дендрологія з основами озеленення”(ІI р.н.) (6А 

кл., КЗО “ЗСШ №76” Дніпровської міської ради), керівник Кривуля І.Г.    

 

Заступник директора з ВР       Галина КРИКУН 

 


