
  
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 

 
    23.10.   2018                                            м. Дніпро    № 103 к/тм 

 
 
Про участь у Всеукраїнському 
біологічному форумі учнівської 
та студентської молоді  
“Дотик природи” 
  
 На  виконання  наказу  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 наказу 
Національного    еколого-натуралістичного     центру      учнівської        молоді  
від 05 жовтня  2018  року № 90 “Про підсумки заочного етапу Всеукраїнського 
біологічного форуму учнівської та студентської молоді “Дотик природи 2018”, 
з метою залучення учнівської молоді до експериментальної та дослідницької 
роботи в галузях природничих наук  
  
НАКАЗУЮ: 

 
 1. Кондратьєвій Т.В., методисту з наукової роботи комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), укомплектувати команду учнів з числа переможців 
І етапу – відбіркового (заочного), для участі у ІІ фінальному етапі 
Всеукраїнського   біологічного  форуму  учнівської  молоді   “Дотик  природи”  
(далі – Форум) на базі  Національного  еколого-натуралістичного  центру   
учнівської молоді   в м. Києві (за згодою батьків відповідно до особистих заяв). 

 



2.  Відрядити  команду   учнів – учасників  ІІ фінального етапу Форуму    
з   30  жовтня  по 03 листопада 2018 року до м. Києва (вул. Вишгородська, 19),  
відповідно до списку (додаток 1). 
 3. Призначити керівниками команди учнів від Дніпропетровської області:  
 - Дем’янову Оксану Вікторівну, завідувача відділу організаційно-
масової роботи комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”  Дніпровської районної 
ради; 
 -  Білан Ірину Олегівну, заступника директора з навчально-виховної роботи 
комунального навчального закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської 
ради, на яких покласти відповідальність за життя та здоров’я учнів в дорозі,  під  час  
проведення  Форуму  та  відрядити  до  м. Києва   з  30 жовтня   по  03   листопада  
2018 року.  

4. Керівникам груп провести інструктаж для учасників Форуму з техніки 
безпеки та охорони життєдіяльності. 
 5. Семі Г.А., головному бухгалтеру, провести фінансування витрат на 
проведення заходу за рахунок  коштів КЗО “ОЕНЦДУМ” по КПКВК 0611162 
“Інші   заходи   в   сфері   освіти”,    відповідно   до  затвердженого    кошторису  
(додаток 2).  

6. Контроль за виконання цього наказу покласти на Майбороду І.О., 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи. 

 
 

 Директор комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний   
 центр дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф.ПЕДАН 
 
З наказом ознайомленні: 
Кондратьєва Т.В. 
Дем’янова О.В. 
Білан І.О. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
від   23.10.  2018   № 103 к/тм 

 
 

СПИСОК 
учнів-членів команди учасників Всеукраїнського 

 біологічного форуму учнівської та студентської молоді “Дотик природи” 
 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

Освітній заклад/клас Секція 

ПОДА 
Дмитро 
Ігорович 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 9 класу комунального 
закладу “Партизанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської районної ради;  

Ботаніка 

КАЛГА 
Костянтин 
Вікторович 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 11 класу комунального 
закладу “Обухівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської районної ради; 

Фізика 

БЄЛЯЄВА 
Катерина 
Ігорівна 

вихованка Міського еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконкому Марганецької міської ради, 
учениця 10 класу Марганецької гімназії Марганецької міської 
ради; 

Ботаніка 

Супроводжуюча особа: 
ДЕМ’ЯНОВА Оксана Вікторівна, завідувач відділу організаційно-масової роботи 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 

КАМ’ЯНОВИЧ 
Катерина  
Сергіївна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 
11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

Екологія та 
проблеми 
довкілля 

ГАЛКО  
Дар’я  

Олегівна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 
11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

Мікробіол
огія 

МУЛІН 
Владислав 
Сергійович 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учень 11 
класу комунального навчального закладу “Хіміко-екологічний 
ліцей” Дніпровської міської ради,; 

Екологія та 
проблеми 
довкілля 

Супроводжуюча особа:  
БІЛАН Ірина Олегівна, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального 
навчального закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради. 

 

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


