
  
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 
 

       26.06.   2019                                        м. Дніпро    № 17/01-04 
 

Про проведення обласної науково-просвітницької  
практики на базі Науково-навчального центру  
“Присамарський біосферний, біогеоценологічний 
 стаціонар ім. О.Л.Бельгарда”  
 

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., затвердженої департаментом освіти і науки обласної державної 
адміністрації 15.05.2018 року, з метою формування у вихованців екологічного 
мислення та набуття ними ґрунтовних екологічних знань 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Майбороду І.О., заступника директора з навчальної роботи 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), призначити куратором 
проведення 27 червня 2019 року науково-просвітницької практики на базі 
науково-навчального центру “Присамарський біосферний, біогеоценологічний 
стаціонар ім.О.Л. Бельгарда” (Дніпропетровська область, Новомосковський 
район, с. Андріївка) (далі – Практика) та відповідальною за комплектацію 
команди учасників з числа вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ” (за згодою батьків 
відповідно особистих заяв). 

2. Затвердити список учасників Практики (додаток 1). 
3. Крикун Г.В., керівника гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”, призначити керівником 

учнівської групи, на яку покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей в 
дорозі та під час проведення заходу і відрядити до с.Андріївка Новомосковського 
району 27 червня поточного року. 
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4. Бовикіній Л.К., заступнику директора з АГЧ, забезпечити виїзд 
балансовим автотранспортом м/а “Газель”, державний номер АЕ 0139 АК (водій 
Зінкевич В.О.) та паливно-мастильними матеріалами. 

5. Бражник М.В., громадському інспектору з техніки безпеки 
КЗО “ОЕНЦДУМ”, провести інструктаж з техніки безпеки з учасниками 
Практики. 

6. Семі Г.А., головному бухгалтеру, провести фінансування витрат на 
проведення заходу за рахунок коштів загального бюджету КЗО “ОЕНЦДУМ” 
(додаток 2). 

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” Майбороду І.О., контроль за виконанням 
наказу залишаю за собою. 
 
 
Тимчасово виконуюча обов’язки директора 
комунального закладу освіти “Обласний  
еколого-натуралістичний центр дітей та  
учнівської молоді”         Л.К. БОВИКІНА 



Додаток до наказу  
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
    26.06.    2019    № 17/01-04 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Т.В.О. директора комунального закладу 
освіти  Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
__________ Л.К. БОВИКІНА 

 
СПИСОК 

учасників обласної науково-просвітницької практики на базі  
Науково-навчального центру “Присамарський біосферний, біогеоценологічний 

стаціонар ім.О.Л. Бельгарда”  
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника 

Заклад освіти 

1 ЛЕПЕШКІНА 
Олександра 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс №57” ДМР 

2 ШЕВЧУК 
Маргарита 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської 
міської ради 

3 ШЕВЧУК 
Михайло 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”,, учень 4 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської 
міської ради 

4 СЕРГІЄНКО 
Вікторія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”,, учениця 3 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської 
міської ради 

5 КОВЦУНЯК  
Вікторія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”,, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської 
міської ради 
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6 АЛБОВ  

Богдан 
вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської 
міської ради 

7 ГОЛУБЄВ 
 Олександр 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”,учень 6 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської 
міської ради 

8 ХАРІК  
Андрій 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”,  учень 6 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №148” Дніпровської 
міської ради 

9 КОНДРАТЬЄ
ВА Дар’я 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської 
міської ради 

10 КІЖЛО  
Софія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської 
міської ради 

11 Супроводжуюча особа: Крикун Галина Віталіївна, керівник гуртка 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”  

 
 
 
Заступник директора з навчальної роботи 
комунального закладу освіти “Обласний  
еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді”      І.О.МАЙБОРОДА 


