
  
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 

 
      19.06.  2018                                       м. Дніпро    №58 к/тм 

 
Про проведення обласної науково-просвітницької 
практики на базі Науково-навчального центру  
“Присамарський біосферний, біогеоценологічний 
 стаціонар ім. О.Л.Бельгарда” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей 
та учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, відповідно до Програми 
організації літніх наукових практик та комплексних екологічних експедицій для 
дітей та учнівської молоді і педагогічного активу загальних середніх і 
позашкільних закладів освіти Дніпропетровської області “Вивчаємо заповідні 
території України” на 2018-2023 рр., з метою формування у дітей та учнівської 
молоді сучасного екологічного мислення та ґрунтовних екологічних знань, 
залучення їх до науково-дослідницької, експериментальної і практичної 
діяльності з біології та екології  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Майбороду І.О., заступника директора з навчальної роботи 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити куратором 
проведення 26 та 27 червня 2018 року обласної науково-просвітницької 
практики на базі Науково-навчального центру “Присамарський біосферний, 
біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л.Бельгарда” (Новомосковський район, 
с.Андріївка) (далі – Практика) та відповідальною за комплектацію команд учнів 
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з числа вихованців закладів позашкільної еколого-натуралістичної освіти 
області (за згодою батьків відповідно до особистих заяв). 

2. Затвердити списки учасників Практики (додаток 1). 
3. Призначити керівниками учнівських груп і відрядити до с. Андріївка 

Новомосковського району: 
26 червня – Майбороду І.О., заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ”, 

Гончар А.В., керівника гуртка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради; 

27 червня – Стасенко А.В., Михайленко П.В., керівників гуртка  
КЗО “ОЕНЦДУМ”, на яких покласти відповідальність за життя і здоров’я учнів 
в дорозі, під час заходу та проведення інструктажу з техніки безпеки та 
охорони життєдіяльності. 

4. Призначити науковим керівником Практики Барановського Б.О., 
кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника Дніпровського 
національного університету ім. О.Гончара, і відрядити до с. Андріївка 
Новомосковського району 26-27 червня 2018 року. 

5. Провести транспортне забезпечення Практики орендованим транспортом 
згідно з калькуляцією (відповідно до результату торгів майданчика “Prozorro”). 

6. Семі Г.А., головному бухгалтеру, провести фінансування витрат на 
проведення заходу за рахунок коштів КЗО “ОЕНЦДУМ” по КПКВК 1011162 
“Інші заходи в сфері освіти” згідно з затвердженим кошторисом (додаток 2).  

7. Майбороді І.О. провести з учасниками Практики інструктаж з техніки 
безпеки та охорони життєдіяльності.  

8. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О.Майбороду, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор комунального закладу  
освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф. ПЕДАН 
 
 
З наказом ознайомлені: 
 
Майборода І.О.   

Гончар А.В. 

Сема Г.А. 

Стасенко А.В. 

Михайленко П.В. 

Барановський Б.О. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
   19.06. 2018   № 58 к/тм   

 

СПИСОК 
учасників науково-просвітницьких практик  

до науково-навчального центру “Присамарський біосферний 
біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л.Бельгарда” 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника Освітній заклад/клас 

 
26 червня 2018 року 

 

1 ПРОКОПЕНКО 
Дмитро  

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, учень 7 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа №101” Дніпровської міської ради; 

2 АНДІН 
Кирило  

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, учень 7 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа №101” Дніпровської міської ради; 

3 ЧУМАК  
Юлія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учениця 9 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №44” Кам’янської міської ради, 

4 ГОДЬКО  
Юлія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учениця 9 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №19” Кам’янської міської ради,  

5 ЛАВРІЄНКО 
Кирило 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради учень 8 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №44” Кам’янської міської ради,  

6 АЛДАКІМОВА 
Єлизавета 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учениця 10 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №19” Кам’янської міської ради, 

7 ВЕЦЕКЛІЦА 
Ірина 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 9 класу комунального 
закладу “Горьківський навчально-виховний комплекс” 
Дніпровської районної ради,  

8 ІГНАТЕНКО 
Поліна  

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 9 класу комунального 
закладу “Горьківський навчально-виховний комплекс” 
Дніпровської районної ради, 

9 ЧЕРНЕНКО 
Кароліна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 9 класу комунального 
закладу “Горьківський навчально-виховний комплекс” 
Дніпровської районної ради, 
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10 ВЕЛКО 
Тетяна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 9 класу комунального 
закладу Партизанська середня загальноосвітня школа 
Дніпровського району,  

11 ПОСУНЬКО 
Ольга 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 10 
класу комунального закладу Синельниківська загальноосвітня 
школа I-III ступенів №3 

12 ГОРДІЙЧУК 
Олексій 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр дитячої та юнацької творчості” Солонянського району, 
учень 10 класу комунального закладу освіти “Дзержинівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської 
районної ради Дніпропетровської області”,  

13 СИТНИК 
Ірина 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Дзержинівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської 
районної ради Дніпропетровської області”, 

14 ЛЯЛЬКА 
Ольга 

учениця 8 класу комунального закладу “Губиниська 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1” Новомосковської 
районної ради 

15 КУДРЯ  
Руслан 

учень 8 класу комунального закладу “Губиниська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів № 1” Новомосковської районної ради 

16 СТРАТІЙ 
Анастасія 

учениця 8 класу комунального закладу “Губиниська 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1” Новомосковської 
районної ради 

Супроводжуючі особи: 
МАЙБОРОДА Інна Олександрівна, заступник директор з навчальної роботи комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 
ГОНЧАР Алла Вікентіївна, керівник гуртка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр ” Кам’янської міської ради 
 
БАРАНОВСЬКИЙ Борис Олександрович, кандидат біологічних наук, старший науковий  
співробітник Дніпровського національного університету ім. О.Гончара (науковий керівник) 

 
27 червня 2018 року 

 
1 НІКОЛАЄВА  

Дар’я 
вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 7 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 76” Дніпровської міської ради,  

2 ЖУК 
Святослав 

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

3 ІВАЩЕНКО 
Семен 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учень 6 класу 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 
140” Дніпровської міської ради, 

4 МЕЛЬНИКОВА 
Олена 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 8 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 140” Дніпровської міської ради, 
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5 МЕЛЬНИКОВ 
Олександр 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учень 7 класу 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 
140” Дніпровської міської ради, 

6 КАПЛУНОВСЬКА 
Вероніка 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 8 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 140” Дніпровської міської ради, 

7 КОНДРАТЬЄВА 
Дар’я 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 8 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 76” Дніпровської міської ради,  

8 КІЖЛО 
Софія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 8 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 76” Дніпровської міської ради, 

9 ПОКАЗНЄВА 
Олена 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 8 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 76” Дніпровської міської ради, 

10 ШЕВЧЕНКО 
Іван 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учень 7 класу 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 
5” Дніпровської міської ради, 

11 ДЕНИСЕНКО 
Дар’я 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 6 
класу комунального закладу освіти “Навчально-виховне об'єднання 
№ 136 “класична гімназія ім. Кирила і Мефодія - початкова школа - 
дошкільний навчальний заклад - валеологічний центр” 
Дніпропетровської міської ради, 

12 САФОНОВА 
Катерина 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 8 
класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 
№ 66 “Гімназія - початкова школа - дошкільний навчальний 
заклад” Дніпровської міської ради 

13 БІЛОЦЬКА 
Дар’я 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 8 
класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 
№ 66 “Гімназія - початкова школа - дошкільний навчальний 
заклад” Дніпровської міської ради 

14 МІЛЬКЕВИЧ 
Світлана 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 9 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 76” Дніпровської міської ради,  

15 РУДАКОВА 
Антоніна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 7 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 76” Дніпровської міської ради,  

16 МАРЧУК 
Катерина 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 7 
класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 46” Дніпровської міської ради, 
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Супроводжуючі особи: 
МИХАЙЛЕНКО Петро Васильович, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 
СТАСЕНКО Анастасія Віталіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
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