
  
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 

 
    14.05.     2018                                          м. Дніпро    № 13/01-04 

 
Про проведення урочистого  
випуску учнів ІІ курсу обласної  
Природничої школи учнівської молоді 
 

На виконання наказу департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 10 травня  2018 року №299/0/212-18 “Про проведення 
урочистого випуску учнів  ІІ курсу обласної Природничої школи учнівської 
молоді” 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести 16-17 травня 2018 року на базі комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) урочистий випуск учнів II курсу обласної 
Природничої школи по секціях за графіком (додаток 1) 

2. Кондратьєвій Т.В., методисту з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
розробити план проведення даного заходу та узгодити з ректорами вищих 
навчальних закладів: ДНУ ім. О. Гончара (Поляковим – за згодою), ДДАЕУ 
(Кобцем – за згодою), УДХТУ (Пивоваровим – за згодою) роботу науковців у 
складі журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт випускників 
обласної Природничої школи (далі –Школа). 

3. Затвердити: 
3.1. План проведення урочистого випуску учнів Школи  (додаток 2). 
3.2. Склад журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

випускників Школи (додаток 3). 
4. Керівникам гуртка Центру організувати реєстрацію та рецензування 

науково-дослідницьких робіт учнів по секціях відповідно до плану. 
5. Нагородити почесними грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” переможців та  
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призерів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 

6. Затвердити кошторис заходу (додаток 4). 
7. Семі Г.А., головному бухгалтеру, провести фінансування заходу за 

рахунок коштів КЗО “ОЕНЦДУМ” по КПКВК 0611162 “Інші програми та 
заходи у сфері освіти” відповідно до затвердженого кошторису. 

8. Покласти відповідальність за життя та здоров’я учнів під час 
проведення урочистого випуску на керівників секцій та керівників делегацій від 
міст та районів області. 

 9. Координацію роботи щодо проведення урочистого випуску учнів 
обласної Природничої школи покласти на заступника директора Центру з 
навчальної роботи Майбороду І. О., контроль залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю. Ф. ПЕДАН 
 



Додаток  1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та  
учнівської молоді” 
    14.05.  2018    №13/01-04 

 
ГРАФІК 

проведення урочистого випуску учнів ІІ курсу обласної Природничої школи учнівської молоді 
 

№ 
з/п 

Дата 
проведення Назва секції Місто проведення Час 

проведення 
1. 17 травня  

2018 року 
Секція 

“Біологія та екологія” 
Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, екологічна 
вітальня) 

10.00 

2. 17 травня  
2018 року 

Секція  
“Аграрні науки, 

 ветеринарія та зоотехнія” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, адміністративний 
корпус, кабінет зоології, 2 поверх) 

10.00 

3. 17 травня  
2018 року 

Секція  
 “Хімія” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, кабінет 
квітникарства) 

10.00 

4. 17 травня  
2018 року 

Секція  
“Сучасні біотехнології” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, кабінет біології) 

10.00 

5. 16 травня  
2018 року 

Секція 
“Психологія та 

соціологія” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, екологічна 
вітальня) 

10.00 

6. 17 травня  
2018 року 

Секція 
“Флористика 

        та зелена архітектура”

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, кабінет 
дендрології) 

10.00 

 
Методист з наукової роботи             Т.В.КОНДРАТЬЄВА 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 



       Додаток 2 
       ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                      Директор комунального закладу 
       освіти “Обласний еколого- 
       натуралістичний центр дітей 
       та учнівської молоді”    

                                                                     ______________ Ю.Ф. ПЕДАН 
 

 
План 

проведення урочистого випуску учнів 
обласної Природничої школи 

 
№ 
п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний 

1. 

Підготувати наказ департаменту-
освіти і науки 

облдержадміністрації “Про 
проведення урочистого випуску 

учнів  ІІ курсу обласної 
Природничої школи” 

до 20.04.2018 
 

 
Кондратьєва Т.В. 

 

2. Прийом та реєстрація поданих 
робіт по секціях з 20 по 30.04.2018 Кондратьєва Т.В., 

керівники секцій 

3. 

Підготувати лист на керівника 
органу управління освіти, 

директору рай/міськ СЮН/ЕНЦ 
Керівнику ОТГ  

“Про проведення урочистого 
випуску учнів ІІ курсу обласної 
Природничої школи учнівської 

молоді” 

до 20.05.2018 Кондратьєва Т.В. 
 

4. 

Укомплектувати та затвердити 
склад журі конкурсу захисту 

НДР учнів обласної Природничої 
школи 

до 25.04.2018 Кондратьєва Т.В. 

5. 
Підготовка свідоцтв про 

позашкільну освіту випусникам 
обласної Природничої школи 

 до 14.05.2018 Керівники секції 

6. 

Друк почесних грамот і дипломів 
переможцям і активним 

учасникам конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт 

10.05-15.05.2018 Кондратьєва Т. В 
 



 

Провести рецензування та оцінку 
робіт по секціях:  
Колобмар Т. М., Лісовець О.І., 
Кузьменко М. Б. – в секції 
біології. 
Барановському Б. О., Майбороді 
І. О.- в секції екології. 
Хмеловській С. О., Коптєвій С.Д. 
Григор’єву Д.В. - в секції хімії. 
Котченко М. В., Зажарському  
В. В., Іванус А. В.- в секції 
аграрних наук, ветеринарії та 
зоотехнії. 
Лазаренко В.І., Ячному А.М., 
Кондратьєвій Т. В.- в секції 
психології, соціології 
Гармаш С. М., Малиновській  
Н.Б.- в секції сучасних 
біотехнологій. 
Кривулі І. Г., Зайцевій І.О. – в 
секції флористики та зеленої 
архітектури. 

05.05-15.05. 2018 Керівники секцій 

8. 

Підготовка профільних 
навчальних  кабінетів для 

проведення  
урочистого випуску учнів 

обласної Природничої школи 

15.05.2018 Керівники секції 

9. Придбання квіткової продукції до 15.05.2018 Бовикіна Л. К 

10. Забезпечення засобів масової 
інформації 16 - 17.05.2018 Калашникова Н. Д 

11. Мультимедійний супровід заходу 16 - 17.05.2018 Михайленко П. В 

12. Відеозйомка заходу 16 - 17.05.2018 Михайленко П. В 
 

 
Методист з наукової роботи  
КЗО “ОЕНЦДУМ”                                                                           Т.В. КОНДРАТЬЄВА 

 



 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Директор комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
 

_______________Ю.Ф. ПЕДАН 
 

Склад журі 
 конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

випускників Природничої школи 
 

1. Секція біології  
– Коломбар Тетяна Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри зоології та екології ДНУ ім. Олеся Гончара. 
–   Кузьменко Марина Борисівна, заступник директора з виховної роботи 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді”. 

– Раковець Ольга Сергіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 

 
2. Секція екології 
– Барановський Борис Олександрович, кандидат біологічних наук 

старший науковий співробітник НДІ біології ДНУ ім. Олеся Гончара. 
–   Кармизова Ліна Олександрівна, молодший науковий співробітник НДІ 

біології  ДНУ ім. Олеся Гончара. 
   Майборода Інна Олександрівна, заступник директора з навчальної 

роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”. 

 
3. Секція хімії 
– Хмеловська Світлана Олександрівна, кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри харчових технологій ДНУ ім. Олеся Гончара. 
– Коптєва Світлана Дмитрівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

органічної хімії ДНУ ім. Олеся Гончара. 
–    Сидорова Лариса Петрівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

аналітичної хімії ДНУ ім. Олеся Гончара. 
 –   Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу біології та екології 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді”. 

 

Додаток 3 
до наказу комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від 14.05.2018     № 13/01-04 



4. Секція аграрних наук, ветеринарії і зоотехнії 
– Зажарський Володимир Володимирович, кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри епізоотології та інфекційних хвороб тварин ДДАЕУ. 
– Котченко Марина Валентинівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри рослинництва ДДАЕУ. 
– Іванус Алла Василівна, методист комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 
 
5. Секція сучасних біотехнологій 
– Гармаш Світлана Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри охорони праці та БЖД УДХТУ. 
– Мітіна Наталія Борисівна, завідувач кафедри охорони праці  

і БЖД УДХТУ. 
– Лапіна Ольга Петрівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 
 
5. Секція психології і соціології  
– Лазаренко Вікторія Іванівна, доцент кафедри соціальної психології і 

психології управління ДНУ ім. Олеся Гончара. 
−   Ячний Андрій Михайлович, кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри соціології ДНУ ім. Олеся Гончара. 
– Кондратьєва Тетяна Василівна, методист комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 
 
6. Секція флористики та зеленої архітектури  
– Зайцева Ірина Олексіївна, доктор біологічних наук,  

професор кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім. Олеся Гончара. 
– Кривуля Ірина Григорівна, керівник гуртка комунального закладу 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 
– Крикун Галина Віталіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 
 
 
Методист з наукової роботи      Т.В.КОНДРАТЬЄВА 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 


