
  
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 

 
      15.03.    2019                                       м. Дніпро    № 14 к/тм 

 
Про участь у весняній сесії 
Природничої школи 
учнівської молоді  у м. Києві 
 
 Відповідно до листа департаменту професійної освіти Міністерства 
освіти і науки України від 20 лютого 2019 року № 3-173 “Про проведення 
весняної сесії у Природничій школі учнівської молоді”, наказу департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації від 14 березня 2019 року №134/0/212/-19 
“Про участь у весняній сесії Природничої школи учнівської молоді”, з метою 
залучення учнівської молоді до експериментальної та дослідницької роботи в 
галузях природних 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 та вихованців 
закладів освіти області для участі у весняній сесії Природничої школи 
учнівської молоді на базі Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді  у м. Києві (за згодою батьків відповідно до особистих заяв).  

2. Відрядити  команду учнів – учасників весняної сесії Природничої 
школи учнівської молоді з 24 по 30 березня 2019 року до Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в м. Київ (вул. 
Вишгородська, 19)  (додаток 1).    
 3. Призначити супроводжуючими особами учнів від Дніпропетровської 
області:  
 -  Боярчук  Ніну Іванівну, директора комунального закладу “Горянівський 
навчально- виховний комплекс” Дніпровського району; 
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 - Панченко Світлану Вікторівну, керівника гуртка Міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконкому Марганецької 
міської ради,  
на яких покласти відповідальність за життя та здоров’я учнів в дорозі, під  час  
проведення сесії та відрядити  до м. Києва  з  24  по 30  березня  2019 року. 

4. Супроводжуючим особам провести інструктаж для учасників весняної 
сесії 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. Контроль за виконання цього наказу покласти на Майбороду І.О., 
заступника директора Центру з навчальної роботи. 

 
 

  
Директор комунального закладу освіти                                      Ю. Ф. ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”       
 

З наказом ознайомлені: 
 
Кондратьєва Т.В. 

Боярчук Н.І. 

Панченко С.В. 

 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти  “Обласний  еколого- 
натуралістичний центр 
 дітей та учнівської молоді” 
     15.03.   2019   № 14 к/тм    

 
СПИСОК 

учнів, вихованців закладів освіти, які беруть участь в  весняній сесії 
Природничої школи учнівської молоді  

  
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
учасника 

Освітній заклад/клас Назва 
відділення за 
напрямами 

ЩОГЛА 
Валентина 
Володимирівна 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Горянівський навчально-
виховний комплекс” Дніпровського району;  
 

Природничий  
(біологія) 

М’ЯЛО 
Ангеліна 
Олександрівна 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 10 класу 
комунального закладу “Горянівський навчально-
виховний комплекс” Дніпровського району;   
 

Природничий  
(біологія) 

ЛАРЧЕНКО 
Сергій 
Васильович 

вихованець комунального позашкільного  
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 10 класу 
комунального закладу “Горянівський навчально-
виховний комплекс” Дніпровського району; 
 

Природничий  
 (хімія)  

БОНДАРЕНКО 
Максим  
Ігоревич 

вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учень 10 класу 
комунального закладу “Горянівський навчально-
виховний комплекс” Дніпровського району;  
 

Природничий  
(хімія) 

ХАРЧЕНКО 
Діана 
Валеріївна 
 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 10 класу 
комунального закладу “Горянівський навчально-
виховний комплекс” Дніпровського району;   
 
 
 

Природничий  
(хімія) 



 

Продовження додатка 1 
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ЄФИМЕНКО 
Катерина 
Іванівна 
 

вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 10 класу 
комунального закладу “Горянівський навчально-
виховний комплекс” Дніпровського  району;  
 

Природничий  
(біологія) 

Супроводжуюча особа: Боярчук Ніна Іванівна, директор комунального 
закладу “Горянівський навчально- виховний комплекс” Дніпровського району. 
 

БЄЛЯЄВА 
Катерина 
Ігорівна 
 

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

Природничий 
(хімія) 

ДЗЯБЕНКО 
Софія 
Сергіївна 

вихованка Міського еколого-натуралістичного 
центру дітей та учнівської молоді виконкому 
Марганецької міської ради, учениця 10 класу 
Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 
вивченням окремих предметів Марганецької 
міської ради;  
 

Природничий  
(біологія) 

 

ЄРЬОМЕНКО 
Аліна  
Юріївна 

вихованка Міського еколого-натуралістичного 
центру дітей та учнівської молоді виконкому 
Марганецької міської ради, учениця 10 класу 
Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 
вивченням окремих предметів Марганецької 
міської ради;  
 

Природничий  
(біологія) 

 

 
ПЕЛИПЕЦЬ 
Єлизавета 
Ігорівна 
 

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

Природничий  
(хімія) 

 

Супроводжуюча особа: ПАНЧЕНКО Світлана Вікторівна, керівник гуртка 
Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконкому Марганецької міської ради. 

  
 

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


