
  
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 

 
       06.06.    2019                                    м. Дніпро    № 40 к/тм 

 
Про відрядження  команди   
для участі у Всеукраїнському  
зльоті юних дослідників-природознавців 
 
 

Відповідно   до   листа  Міністерства  освіти  і  науки України  03  травня  
2019 року №6/64-19 “Про проведення Всеукраїнського зльоту юних 
дослідників-природознавців”, наказу департаменту  освіти  і  науки  
облдержадміністрації від 15 січня 2019 року № 25/0/212-19 “Про затвердження 
Плану обласних та участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-
масових заходах для дітей та учнівської молоді на 2019 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів (обласних та 
всеукраїнських) для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 
2019 рік”, з метою активізації роботи за сільськогосподарським напрямком, 
участі молоді у STEM-освіті з агробіологічного профілю, підтримки 
обдарованих і талановитих дітей    
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Іванус А.В., методиста з сільськогосподарського напрямку роботи 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити куратором заходу 
та відповідальною за комплектацію команди учнів з числа кращих вихованців 
гуртків аграрного напрямку з досвідом роботи з овочівництва, рослинництва 
для   участі   у   Всеукраїнському   зльоті    юних    дослідників-природознавців  
(далі - Зліт) (за згодою батьків відповідно до особистих заяв).  
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2. Відрядити команду учасників Зльоту  до Всеукраїнського профільного 

табору  “Юннат” з 09 по 14 червня 2019 року, який проводиться на  базі   
Національного    еколого-натуралістичного     центру      учнівської         молоді  
(м. Київ, вул. Вишгородська, 19) відповідно до списку (додаток 1).     

3. Призначити супроводжуючою особою Іванову Оксану Ярославівну, 
вчителя біології комунального закладу “Марганецька спеціалізована 
природничо-математична школа І-ІІІ ступенів №11” Марганецької міської ради, 
керівника гуртка Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради, на яку покласти 
відповідальність за життя та здоров’я учнів в дорозі та під час проведення 
Зльоту, проведення інструктажу  з  техніки   безпеки  та відрядити  з 09 по 14 
червня  2019 року до м. Києва  (вул. Вишгородська, 19).  
 4. Супроводжуючий особі та директорам рай/міськ СЮН/ЕНЦ   провести 
інструктаж для учасників Збору з техніки безпеки та охорони життєдіяльності. 
 5. Семі Г.А., головному бухгалтеру Центру, провести фінансування 
витрат   на    проведення   заходу    за   рахунок    коштів    КЗО   “ОЕНЦДУМ” 
по КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти”, відповідно до 
затвердженого кошторису (додаток 2).  

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Майбороду І.О., 
заступника директора з навчальної роботи  КЗО  “ОЕНЦДУМ”.  
 
 
 
Директор комунального закладу освіти                                            Ю.Ф. ПЕДАН                        
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”                      
 
 
З наказом ознайомленні: 
 
Іванус А.В. 

Іванова О.Я. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
від   06.06.  2019    № 40 к/тм          
 

СПИСОК 
учасників Всеукраїнського  зльоту юних дослідників-природознавців 

 
Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
учасника 

Освітній заклад/клас 

ІВАНОВ 
Ростислав 
Віталійович 

вихованець Міського еколого-натуралістичного центру дітей 
та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради, учень 7 класу комунального закладу 
“Марганецька спеціалізована природничо-математична 
школа І-ІІІ ступенів №11” Марганецької міської ради; 
 

МАМАЄВА 
Анастасія 
Олегівна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради, учениця 9 класу 
комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа  
№1” Дніпровської районної ради;    

МЕРЕЖА 
Іван 
Євгенович  

вихованець комунального позашкільного закладу освіти 
“Солонянський центр дитячої та юнацької творчості” 
Солонянської районної ради, учень 9 класу комунального 
закладу  “Письмечівський  заклад  загальної  середньої освіти 
І-ІІ ступенів” Солонянської районної ради;  
 

РУДЮК  
Олександр 
Миколайович 
 

учень 9 класу комунального закладу  “Ганнівський навчально 
- виховний комплекс “Середня загальноосвітня школа - 
дошкільний навчальний заклад” Верхньодніпровської 
районної ради;      
 

ІВАНОВ 
Владислав 
Віталійович 
 

вихованець Міського еколого-натуралістичного центру дітей 
та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради, учень 5 класу комунального закладу 
“Марганецька спеціалізована природничо-математична 
школа І-ІІІ ступенів №11” Марганецької міської ради 
 

Супроводжуюча особа: ІВАНОВА Оксана Ярославівна, вчитель біології 
комунального закладу “Марганецька спеціалізована природничо-
математична школа І-ІІІ ступенів №11” Марганецької міської ради, керівник 
гуртка Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради.  

 
Методист з сільськогосподарського                                                А.В. ІВАНУС 
напрямку роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 


