
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

 

НАКАЗ 

 

30.11.2020                                 м. Полтава                              № 136 
 

 

Про підсумки проведення  

Тижня безпеки життєдіяльності ,,Моя 

безпека’’ 

 

Відповідно до плану роботи Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді на 2020 рік, наказу Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 06.11.2020        

№ 124 ,,Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності’’ проведено тиждень 

безпеки життєдіяльності. 

Метою проведених заходів була пропаганда безпечної поведінки та основи 

безпеки життєдіяльності.   

У заходах брали участь вихованці, учнівські колективи та педагоги закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти області. 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Нагородити дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за високий рівень виконання робіт у конкурсі плакатів 

та малюнків ,,Що для мене безпека’’: 

- Халіуулліну Єву, вихованку гуртка ,,Чарівна голка’’ філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському 

районі (керівник Краснікова Надія Іванівна); 

- Влашпенко Софію, вихованку гуртка ,,Чарівна голка’’ філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському 

районі (керівник Краснікова Надія Іванівна); 

- Чирку Поліну, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 



- Смик Вадима, учня Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 

- Собко Тамілу, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 

- Самсоненко Анну, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 

- Чугуєвець Тамілу, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 

- Тараско Софію, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 

- гурток ,,Основи біології’’ Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Вісич Катерина Павлівна); 

- Овсій Марію, ученицю 5 класу Градизької загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів № 1 Глобинської районної ради; 

- Швачку Олександру, ученицю 6 класу Градизької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Глобинської районної ради; 

- Житник Анну, ученицю 4 класу Градизької загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 1 Глобинської районної ради; 

- Гур’янова Олексія, учня 2 класу Градизької загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів № 1 Глобинської районної ради; 

- Ющенко Тетяну, ученицю 7 класу Градизької загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 1 Глобинської районної ради; 

- Андронову Ольгу, ученицю 6 класу Градизької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Глобинської районної ради; 

- Колеснік Анастасію, ученицю 1 класу Пирятинської загальноосвітньої 

школи № 6; 

- Старостенко Марію, ученицю 6 класу Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Полтавської міської ради; 

- Сірого Артема, учня Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№ 6; 

- Сірого Назара, учня Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№ 6; 

- гурток ,,Юні екологи’’ Кобеляцької філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Журавель Микола 

Олексійович); 

- гурток ,,Юні валеологи’’ Кобеляцької філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Березова Вікторія 

Вікторівна). 



2. Нагородити грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за активну участь у конкурсі плакатів та малюнків ,,Що 

для мене безпека’’: 

- вихованців гуртка ,,Цікавий світ акваріума’’ Полтавського обласного-

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Петренко Вікторія); 

- Пушкарьову Катерину, вихованку гуртка ,,Чарівний світ природи’’ 

(керівник Ворона Валентина Віталіївна); 

- Литвиненко Христину, вихованку гуртка ,,Чарівний світ природи’’ 

(керівник Ворона Валентина Віталіївна); 

- Крупченко Миколу, вихованця гуртка ,,Чарівний світ природи’’ (керівник 

Ворона Валентина Віталіївна); 

- Новохатько Владислава, вихованця гуртка ,,Чарівний світ природи’’ 

(керівник Ворона Валентина Віталіївна); 

- Голуба Артема, учня 4 класу Полтавської спеціалізованої мистецької 

школи-інтернат І-ІІІ ступенів ,,Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" 

ім.Софії Русової Полтавської обласної ради’’; 

- Малик Марію, ученицю 2 класу Полтавської спеціалізованої мистецької 

школи-інтернат І-ІІІ ступенів ,,Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" 

ім.Софії Русової Полтавської обласної ради’’; 

- Бойко Анастасію, вихованку гуртка ,,Чарівна голка’’ філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському 

районі (керівник Краснікова Надія Іванівна); 

- Ситник Ангеліну, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 

- Чирку Камілу, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 

- Маслівець Анастасію, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 

- Палудько Віталіну, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 

- Лисач Анжелу, ученицю опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Шестакова Вадима, учня опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Кривенко Анну, вихованку гуртка ,,Квітництво’’ Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Грищенко Наталія 

Юріївна); 

- Момот Вероніка, вихованка гуртка ,,Мій рідний край, моя земля’’ 

(керівник Чайка Тетяна Василівна); 



- Шалун Вікторію, ученицю Пирятинської загальноосвітньої школи № 6; 

- Татті Анну, вихованку Кобеляцького будинку дитячої та юнацької 

творчості імені М.Касьяна; 

- Шмурак Марію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи № 9; 

- Бараненкову Ельвіру, ученицю 1 класу Пирятинської загальноосвітньої 

школи №6; 

- Тумку Владиславу, вихованку гуртка ,,Цікава зоологія’’ Решетилівської 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник Тищенко Людмила Миколаївна); 

- Блигадир Гліба, вихованця гуртка ,,Цікава зоологія’’ Решетилівської філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник Тищенко Людмила Миколаївна); 

- Занько Олександру, вихованку гуртка ,,Цікава зоологія’’ Решетилівської 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник Тищенко Людмила Миколаївна); 

- Коностасова Кіріла, вихованця гуртка ,,Цікава зоологія’’ Решетилівської 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник Тищенко Людмила Миколаївна); 

- гурток ,,Лікарські рослини’’ Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Боєва Альона Михайлівна); 

- Лазорко Тетяну, Мурзаєву Марію, Лаврик Інну, вихованців гуртка ,,Юні 

рослинники’’ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (керівник Лаврик Наталія Миколаївна); 

- Дейлик Кароліну, Березовську Ульяну, Лаврик Дар’ю, Ширшову Ольгу, 

Лєбєдєву Владиславу, вихованців гуртка ,,Юні рослинники’’ Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Лаврик 

Наталія Миколаївна). 

 

3. Нагородити дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за високий рівень виконання робіт у конкурсі плакатів 

,,Не будь байдужим до…’’: 

- гурток ,,Чарівний світ природи'' Решетилівської філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Литка 

Оксана Василівна); 

- гурток ,,Основи біології’’ Решетилівської філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Піхуля Наталія 

Олексіївна); 



- гурток ,,Здоровим будь’’ Решетилівської філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Шинкарчук Оксана 

Вадимівна); 

- Миколаєнка Олександра, вихованця Решетилівської філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Піхуля 

Наталія Олексіївна). 

 

4. Нагородити дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за високий рівень виконання робіт у фото-челенджі 

,,Моя тарілка здоров’я’’: 

- гурток ,,Юні охоронці природи’’ Решетилівської філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Платко 

Ірина Володимирівна); 

- Артюх Ольгу, вихованку гуртка ,,Цікава зоологія’’ Решетилівської філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник Тищенко Людмила Миколаївна); 

- Тумку Владислава, вихованця гуртка ,,Цікава зоологія’’ Решетилівської 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник Тищенко Людмила Миколаївна); 

- Руснак Ксенію, вихованця гуртка ,,Юні охоронці природи’’ 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (керівник Платко Ірина Володимирівна). 

 

5. Висловити подяку педагогічним колективам закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти області за проведену організаційну роботу щодо 

залучення дітей до участі в заходах в рамках тижня безпеки життєдіяльності ,,Моя 

безпека’’: 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Дулій В.О. 

 

 

В.о. директора   (підписано)    Лариса МАЙОРНІКОВА 
 

 

 

 



Проєкт наказу вносить: 

Методист відділу біології 

та методичної роботи       Інна ЛЕЩЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Методист, уповноважена з питань 

запобігання та виявлення корупції     Тетяна ЧАЙКА 
 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи      Валентина ДУЛІЙ 
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