
  
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    № 59 к/тм 

 
Про проведення обласного еколого- 
краєзнавчого табору-експедиції “Боривітер”  
“Природна скарбниця Придніпров’я” 
 

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 виявлення та підтримки обдарованих 
і талановитих дітей та учнівської молоді шляхом створення умов для їх творчого, 
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, оздоровлення та відпочинку, 
ознайомлення з основними територіями та об’єктами природно-заповідного фонду 
Дніпропетровської області та залучення їх до практичної природоохоронної та 
екологічної діяльності по вивченню, збереженню та відновленню довкілля 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Майбороду І.О., заступника директора комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі -КЗО 
“ОЕНЦДУМ”), призначити куратором та здійснити організаційні заходи щодо 
проведення з 25 червня по 01 липня 2018 року обласного еколого-краєзнавчого 
табору-експедиції “Боривітер” “Природна скарбниця Придніпров’я” (далі – 
Експедиція) на території Орільського національного природного парку 
(Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Котівка), укомплектувавши 
групу учасників з числа вихованців закладів позашкільної освіти еколого-
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натуралістичного напряму (за згодою батьків відповідно до особистих заяв), 
згідно списку (додаток 1). 

2. Крикун Г.В., Кривулю І.Г., керівників гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
призначити керівниками Експедиції та покласти на них відповідальність за життя і 
здоров’я дітей в дорозі та під час проведення заходу. 

3. Манюка В.В., кандидата біологічних наук, доцента геолого-географічного 
факультету Дніпровського національного університету ім. О.Гончара, призначити 
науковим керівником та відповідальними за розробку та реалізацію наукової 
програми роботи Експедиції. 

4. Затвердити наукову програму Експедиції, що додається (додаток 2). 
5. Крикун Г.В., Кривулю І.Г., Манюка В.В., відрядити до с. Котівка 

Магдалинівського району з 25 червня по 01 липня 2018 року для організації і 
проведення Експедиції. 

6. Провести  транспортне  забезпечення  заходу  балансовим    транспортом  
КЗО “ОЕНЦДУМ” - мікроавтобусом “Газель” (д/н – АЕ 0139 АК)  та  автомобілем  
ВАЗ 2107 (д/н 5777 ДНГ). 

7. Призначити відповідальним за транспортне забезпечення заходу та 
відрядити до с. Котівка Магдалинівського району: 

 25 червня  та 01 липня 2018 року – Дудко В.Л. 
з 25 червня по 01 липня 2018 року – Кислого В.І. 
8. 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 3).  

9. Майбороді І.О., координатору заходу, провести з учасниками інструктаж з 
техніки безпеки та охорони життєдіяльності.  

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

 
 

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

Крикун Г.В.       Сема Г.А. 
 

Кривуля І.Г.      Манюк В.В. 
 
Кислий В.І. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
  19.06. 2018  № 59 к/тм   

 
СПИСОК 

учасників обласного еколого - краєзнавчого  
табору-експедиції “Боривітер” “Природна скарбниця Придніпров’я” 

 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника 

 
Освітній заклад/клас 

1 КОВЦУНЯК 
Вікторія 

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

2 АЛБОВ 
Богдан 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради 

3 СЕРГІЄНКО 
Вікторія 
 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 2 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради 

4 ЯЦУН 
Іван 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради 

5 МАНЮК 
Мирослав 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 4 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа  
№ 126 з поглибленим вивченням французької мови” 
Дніпровської міської ради 

6 РЕШЕТНЯК 
Юлія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, учениця 8 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
101” Дніпровської міської ради  
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7 ЛАСТОВСЬКА 
Марта 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, учениця 8 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
101” Дніпровської міської ради  

8 БИЧКОВ 
Микита 
 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
учень 7 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району 

9 КОТОВСЬКИЙ 
Олександр 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
учень 7 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району 

10 РОП’ЯНИЙ 
Дмитро 
 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
учень 7 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району 

Супроводжуючі особи: 

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

КРИВУЛЯ Ірина Григорівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

МАНЮК Вадим Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
фізичної та економічної географії Дніпропетровського національного 
університету ім. О.Гончара (науковий керівник) 
 
 

 

Заступник директора з навчальної 
роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”      І.О. МАЙБОРОДА 
 



Додаток 2 до наказу 
комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 

від   19.06.  2018  № 59 к/тм 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Директор комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
________________Ю.Ф. ПЕДАН 

 

ПРОГРАМА 
роботи обласного еколого-краєзнавчого табору-експедиції “Боривітер-2018” 

“Природна скарбниця Придніпров’я” 
 

Час 
проведення 

Назва заходу Відповідальні 

25 червня 2018 року 
 

09.00-09.30 Заїзд учасників заходу до КЗО “ОЕНЦДУМ”  Керівники групи 
09.30-10.00 Проведення інструктажу з техніки безпеки. Перевірка 

спорядження та обладнання для проведення експедиції 
Бражник М.В. 

Майборода І.О. 
Крикун Г.В. 

10.00-12.30 Переїзд до с. Котовка Магдалинівського району Водій КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

12.30-13.30 Розміщення учасників табору-експедиції на базі Котовського 
навчально-реабілітаційного центру Дніпропетровської обласної 
ради 

Керівники групи 

13.30-14.00 Ознайомлення учасників заходу з програмою роботи табору-
експедиції  

Манюк В.В. 
Керівники групи 

14.00-15.00 Обід Керівники групи 
15.00-16.00 Тиха година Керівники групи 
16.00-18.30 Оздоровчі процедури (купання в Котовському лимані, 

спортивні заходи) 
Керівники групи 

18.30-19.00 Вечеря Керівники групи 
19.00-20.30 Вечір знайомств Керівники групи 
20.30-21.30 Вільний час Керівники групи 
21.30-22.00 Вечірні процедури Керівники групи 

22.00 Відбій Керівники групи 
26 червня 2018 року 

 

8.00 Підйом Керівники групи 
8.00-8.30 Ранкові процедури Керівники групи 
8.30-9.00 Сніданок Керівники групи 
9.00-14.30 Авто-пішохідна екскурсія «Лебединка-Государеві лимани-

Вовча Яма»  
(соснова лісосмуга на краю древньої тераси, багата 
псамофільна степова та лучна флора, Орельська долина, лиман 
Лебединка, лучно-дібровний комплекс біля Государевих Лук, 
оглядовий майданчик на краю заплавної улоговини «Орільські 
плавні», заплавні болота, діброви, протоки, вихід до річки (брід 

Водій КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
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або Вовча яма), вид на Ряський косогір) 

14.30-15.30 Обід Керівники групи 
15.30-16.30 Тиха година Керівники групи 
16.30-17.30 пішохідна екскурсія «Село Котовка та його околиці» (село 

Котівка, сільський музей, лісництво) 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
17.30-18.30 Обговорення етапів екскурсії, робота із щоденниками 

спостережень, з визначниками флори та фауни, мікроскопом 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
18.30-19.00 Вечеря Керівники групи 
19.00-20.30 Вечірні посиденьки Керівники групи 
20.30-21.30 Вільний час Керівники групи 
21.30-22.00 Вечірні процедури Керівники групи 

22.00 Відбій Керівники групи 
27 червня 2018 року 

 

8.00 Підйом Керівники групи 
8.00-8.30 Ранкові процедури Керівники групи 
8.30-9.00 Сніданок Керівники групи 
9.00-14.30 Авто-пішохідна екскурсія «Краснопільський лиман – Валина 

гора – Сулимин ліс»  
Водій КЗО 

“ОЕНЦДУМ” 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
15.00-16.00 Обід Керівники групи 
16.00-17.00 Тиха година Керівники групи 
17.00-18.30 Обговорення етапів екскурсії, робота із щоденниками 

спостережень, з визначниками флори та фауни, мікроскопом  
Манюк В.В. 

Керівники групи  
18.30-19.00 Вечеря  Керівники групи 
19.00-20.30 Інтелектуальні змагання  Керівники 

групи 
20.30-21.30 Вільний час Керівники групи 
21.30-22.00 Вечірні процедури Керівники групи 

22.00 Відбій Керівники групи 
28 червня 2018 року 

 

8.00 Підйом Керівники групи 
8.00-8.30 Ранкові процедури Керівники групи 
8.30-9.00 Сніданок Керівники групи 
9.00-14.30 Авто-пішохідна екскурсія «Ковпаківські музеї-Півень на межі 

трьох областей-Ковпаківські лимани-Цар-верба» 
(музей О.Бондаренка-Освієнків, музей О. Нем’ятого-Кропиви, 
півень над річкою Оріль, цар-верба) 

Водій КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
14.30-15.30 Обід Керівники групи 
15.30-16.30 Тиха година Керівники групи 
16.30-18.30 Оздоровчі процедури (купання в річці Оріль, спортивні заходи) Керівники групи 
18.30-19.00 Вечеря Керівники групи 
19.00-20.30 Обговорення етапів екскурсії, робота із щоденниками 

спостережень, з визначниками флори та фауни, мікроскопом 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
20.30-21.30 Вільний час Керівники групи 
21.30-22.00 Вечірні процедури Керівники групи 

22.00 Відбій Керівники групи 
29 червня 2018 року 

 

8.00 Підйом Керівники групи 
8.00-8.30 Ранкові процедури Керівники групи 
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8.30-9.00 Сніданок Керівники групи 
9.00-15.00 Авто-пішохідна екскурсія «Левенцові Кучугури-Братський ліс-

Підино озеро-Куций лиман» 
(старовинне село Степанівка, сосновий бір, Левенцові 
кучугури, притерасні липові діброви, лісові озера й болота)  

Водій КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
15.00-16.00 Обід Керівники групи 
16.00-17.00 Тиха година Керівники групи 
17.00-18.30 Ігрові заходи (конкурси, вікторини, ігри на свіжому повітрі) Керівники групи 
18.30-19.00 Вечеря  
19.00-20.30 Обговорення етапів екскурсії, робота із щоденниками 

спостережень, з визначниками флори та фауни 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
20.30-21.30 Вільний час Керівники групи 
21.30-22.00 Вечірні процедури Керівники групи 

22.00 Відбій Керівники групи 
30 червня 2018 року 

 
8.00 Підйом Керівники групи 

8.00-8.30 Ранкові процедури Керівники групи 
8.30-9.00 Сніданок Керівники групи 
9.00-15.00 Авто-пішохідна екскурсія «Козачий лиман – канал «Дніпро-

Донбас» – старовинне козацьке село Гупалівка»  
Водій КЗО 

“ОЕНЦДУМ” 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
15.00-16.00 Обід Керівники групи 
16.00-17.00 Тиха година Керівники групи 
17.00-19.00 Оздоровчі процедури (купання в річці Оріль, спортивні заходи) Керівники групи 
19.00-19.30 Вечеря Керівники групи 
19.30-20.30 Обговорення етапів екскурсії, робота із щоденниками 

спостережень, з визначниками флори та фауни, мікроскопом 
Манюк В.В. 

Керівники групи 
20.30-21.30 Вільний час Керівники групи 
21.30-22.00 Вечірні процедури Керівники групи 

22.00 Відбій Керівники групи 
01 липня 2018 року 

 
8.00 Підйом Керівники групи 

8.00-8.30 Ранкові процедури Керівники групи 
8.30-9.00 Сніданок Керівники групи 
9.00-10.30 Підведення підсумків роботи табору. Прибирання приміщень і 

території Котовського навчально-реабілітаційного центру 
Керівники групи 

10.30-13.00 Переїзд до м. Дніпро (КЗО “ОЕНЦДУМ”) Водій КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Керівники групи 
 
 
Заступник директора з навчальної роботи 
КЗО “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”     І.О. МАЙБОРОДА 


