
  
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 
        02.11.      2018                                 м. Дніпро    №  594   /0/212-18 

 
Про підсумки проведення  
обласного етапу Всеукраїнської 
акції “День юного натураліста” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 13 вересня 2018 року № 504/0/212-18 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської акції “День юного натураліста”, з метою активізації роботи з 
учнівською молоддю щодо формування екологічної культури, залучення до 
практичної природоохоронної роботи, виховання у молодого покоління любові 
до природи, шанобливого ставлення до довкілля, почуття патріотизму у 
закладах загальної середньої та позашкільної освіти у вересні поточного року 
проводився  обласний  етап  Всеукраїнської  акції   “День  юного   натураліста”  
(далі – Акція). 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”)  
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо відзначення грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців Акції, 
відповідно до списку  (додаток 1). 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою) ознайомитись з інформаційною 
довідкою про підсумки проведення Акції (додаток 2).  

3. 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      О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації 
від  02.11. 2018   № 594 /0/212-18 

 
Список  

переможців обласного етапу Всеукраїнської акції  “День юного натураліста”, 
які нагороджуються грамотами департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

№ 
з/п Учасник Середній 

бал Місце 

1. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Міський 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету” Марганецької міської ради; 

68 І 

2. Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - 
Тернівський ліцей” Криворізької міської ради; 

66 І 

3. Комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа 
I-III ступенів  № 61” Криворізької міської ради;  66 І 

4. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради;  66 І 

5. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда; 63 ІІ 

6. Семакова Валерія, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Томаківський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад № 1”, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Будинок школяра” 
Томаківської селищної ради,;  

62 II 

7. Комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”; 59 II 

8. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа  
№ 6” м. Покров; 59 II 

9. Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа  
№ 9” м. Покров; 60 II 

10. Комунальний заклад “Павлівська середня загальноосвітня 
школа” Васильківського району; 60 II 

11. Комунальний заклад освіти “Дебальцівський навчально-
виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад-
дошкільний навчальний заклад” Васильківського району; 

60 II 

12 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради; 

58 III 
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13. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради. 

58 III 

 
Список активних учасників  

обласного етапу Всеукраїнської акції  “День юного натураліста”,  
які нагороджуються грамотами комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

№  
з/п Учасник Кількість балів 

1. Криворізька Тернівська гімназія Криворізької міської 
ради; 54 

2. Комунальний заклад   “Середня загальноосвітня школа  
№ 4 ” м. Покров; 56 

3. 
Комунальний заклад освіти “Спеціалізована школа №134 
гуманістичного навчання та виховання” Дніпровської 
міської ради.  

50 

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



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від  02.11. 2018  №  594 /0/212-18 

 
 

Інформаційна довідка 
про участь закладів освіти в обласному  

етапі Всеукраїнської акції “День юного натураліста” 
 

З метою виховання всебічно розвиненого громадянина України, 
формування у школярів та молоді сучасного екологічного світогляду, 
бережливого ставлення до природи, проведення просвітницької роботи щодо 
охорони та збереження природного середовища у вересні поточного року 
комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” був проведений обласний етап Всеукраїнської акції “День 
натураліста” (далі – Акція). 

В обласному етапі Акції взяли участь заклади освіти з міст: Дніпра, 
Кривого Рогу, Синельникового, Покрова, Марганця, Павлограда, Нікополя 
Кам’янського, Павлоградського, Дніпровського, Васильківського, 
Криничанського Апостолівського, Новомосковського, Томаківського, 
Петропавлівського районів. На конкурс було надано 37 творчих звітів про 
проведення Акції. 

Заходи, що пройшли в межах Акції, були цікаві і різнопланові. 
Всі вони були присвячені конкретним практичним справам, які 

спрямовані на формування в учнів відповідального ставлення до природи, 
активізацію їх участі в дослідницькій та практичній природоохоронній 
діяльності з вивчення, збереження та відновлення природи рідного краю. 

При підведенні підсумків журі відмітило змістовно і різнопланово 
проведену Акцію в закладах освіти: комунальні позашкільні навчальні заклади 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради та “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради, комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради та комунальний заклад освіти “Спеціалізована школа 
№134 гуманістичного навчання та виховання” Дніпровської міської ради.  
 
 
 
 

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


