
  
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.    2019                                       м. Дніпро    № 29 к/тм 

 
Про участь у Всеукраїнському конкурсі 
дослідницько-експериментальних робіт  
із природознавства  “Юний дослідник” 
 
 Керуючись наказом 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 для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти на 2019 рік (обласних та всеукраїнських)”, враховуючи 
лист   Національного   еколого-натуралістичного   центру   учнівської    молоді  
від 06 березня 2019 року №103 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
дослідницько–експериментальних робіт із природознавства “Юний дослідник”, 
з метою залучення учнів початкового вікового рівня до експериментальної 
діяльності із природознавства, сприяння модернізації змісту науково-
дослідницької, пошукової, експериментальної і практичної діяльності 
навчальних закладів  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Майбороду І.О., заступника директора 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 переможців заочного етапу 
Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з 
природознавства “Юний дослідник” (далі – Конкурс) (за згодою батьків 
відповідно до особистих заяв).  
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2. Відрядити з 20 по 24 травня 2019 року до Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ, вул. Вишгородська, 19) 
учнівську делегацію від Дніпропетровської області  для участі у фінальному 
етапі Конкурсу, відповідно до списку (додаток 1). 

3. Призначити керівником учнівської делегації Хуторну Тетяну Сергіївну, 
керівника гуртка комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради, на яку покласти відповідальність за життя, здоров’я учнів в дорозі,  під 
час проведення Конкурсу та відрядити з 20 по 24 травня 2019 року до 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ, 
вул. Вишгородська, 19). 

4. Керівнику провести інструктаж для учасників Конкурсу 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 програми та заходи у сфері освіти”, відповідно до затвердженого  
кошторису (додаток 2).  

6. 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 
 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний  еколого- 
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
від  14.05.  2019   № 29 к/тм 
 
 

СПИСОК 
учасників Всеукраїнського конкурсу  

дослідницько-експериментальних робіт із природознавства  
“Юний дослідник” 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника 

Заклад освіти/клас 

1 ОЛЬХОВАНКО 
Максим 

учень 5 класу комунального закладу Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 
Криворізької міської ради, з роботою “Вплив 
мікрохвиль на живі організми” (секція “Я і природа”) 
 

2 КУЗЬМІН 
Святослав 

учень 5 класу комунального закладу Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №111, 
вихованець гуртка “Юні овочівники” комунального 
позашкільного начального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради, з роботою “Вирощування розсади 
томатів різними способами в домашніх умовах” 
(секція “Рослини навколо нас”) 
 

3 СОЛОДІЛОВА 
Катерина 

учениця 6 класу комунального закладу Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31  
Криворізької міської ради, з роботою “Проблема 
йододефіциту та шляхи її подолання” (секція 
“Охорона здоров’я”) 
 

4 АНДРУСЕНКО 
Ксенія 

учениця 6 комунального закладу Криворізьий 
загальноосвітній комплекс №35 “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-багатопрофільний ліцей 
“Імпульс” Криворізької міської ради, з роботою 
“Рукокрилі Саксаганського району та питання їх 
охорони” (секція “Тваринний світ”) 
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Продовження додатка 1 

5 ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Віолетта 
 

учениця 4 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок”, 
вихованка комунального навчального закладу “Центр 
позашкільної освіти” Вербківсвької сільської ради 
Павлоградського району з роботою “Моніторинг 
витходу плодових дерев з вимушеного стану спокою в 
зимовий період” (секція “Я і природа”) 

6 КАРЛАШ 
Владислав 

учень 4 класу комунального закладу Вільногірська  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
Вільногірської міської ради, з роботою “Наше місто 
зробимо барвистим (дитячі майданчики-дарунок 
вільгірській малечі)” (секція “Народознавство та 
краєзнавство”) 
 

7 СОЛДАТЕНКО 
Діана 

учениця 4 класу комунального закладу Вільногірська  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
Вільногірської міської ради, з роботою “Колискова 
пісня” (секція “Народознавство та краєзнавство”) 
 

8 ДЯЧИШИН 
Євген 

учень 5 класу комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс”, вихованець гуртка 
“Юні друзі природи” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради, з роботою “Дослідження місць гніздування та 
кормових територій білого лелеки в умовах регіону”  
(секція “Тваринний світ”) 

 

Керівник учнівської делегації:  ХУТОРНА Тетяна Сергіївна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради. 
 
 
 
 
Заст. директора  КЗО “ОЕНЦДУМ”                                         І.О. МАЙБОРОДА            
з навчальної роботи   


