
  
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 

 
_    29.01.    2020                                        м. Дніпро    № 02 к/тм 

 
 
Про участь  у Всеукраїнському 
конкурсі “Eko-Техно Україна 2020” 
 
         Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 
2019  року   № 6/593-19    “Про    проведення    науково-технічного     конкурсу  
“Eko-Техно Україна 2020” та враховуючи наказ Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді від 31 грудня 2019 року № 109-О 
“Про підсумки заочного етапу Всеукраїнського конкурсу  “Eko-Україна  2020” 
національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів “ISEF 2020”, з метою виявлення та залучення учнівської молоді до 
експериментальної, дослідницької роботи в галузі природничих наук 

 
НАКАЗУЮ: 
  

1. Кондратьєву Т.В., методиста з наукової 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 переможців І етапу – відбіркового 
(заочного)    для    участі    у   ІІ  (очному)   етапі   Всеукраїнського    конкурсу   
“Eko-Техно Україна 2020” (далі – Конкурс) (за згодою батьків відповідно до 
особистих заяв).  

2. Відрядити   команду    учнів-переможців   для     участі     у      Конкурсі   
з 03 по 08 лютого 2020 року  до Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді (м. Київ, вул. Вишгородська, 19) відповідно до списку 
(додаток 1). 

 3. Призначити супроводжуючою особою команди учнів Коваленко 
Вадима Леонідовича, кандидата технічних наук, керівника гуртка “Юні   хіміки. 



Хімія з основами електрохімії” КЗО “ОЕНЦДУМ”, на якого покласти 
відповідальність за життя  та  здоров’я учнів  у  дорозі  та  під час проведення 
заходу,  відрядити до м. Києва з 03 по 08 лютого 2020 року. 

4. Керівнику групи провести інструктаж для учасників заходу 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 виконанням цього наказу покласти на Майбороду І.О., 
заступника директора з навчальної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 
 
Тимчасово виконуюча обов’язки                                                    Л.К. БОВИКІНА 
директора комунального закладу освіти                                         
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”       
 

 

З наказом ознайомлені: 
 
Кондратьєва Т.В. 

Коваленко В.Л. 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний  еколого- 
натуралістичний центр дітей та  
учнівської молоді” 
від   29.01.   2020  № 02 к/тм                           

 
СПИСОК 

переможців І етапу – відбіркового (заочного) для участі у ІІ (очному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу “Eko-Техно Україна 2020” національного етапу 
міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів “ISEF 2020” 

 
Прізвище, 

ім’я, по батькові 
учасника 

Освітній заклад/клас 

ШАПОВАЛ 
Ігор 
Леонідович 
 

Вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, учень 10 класу 
комунального навчального закладу “Хіміко-екологічний 
ліцей” Дніпровської міської ради;  

ВІКТОСЕНКО 
Юлія 
Станіславівна 
 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, учениця 9 класу 
комунального навчального закладу “Хіміко-екологічний 
ліцей” Дніпровської міської ради;  

БІЛЕНКО 
Ростислав 
Олександрович 
 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, учень 9 класу 
комунального навчального закладу “Хіміко-екологічний 
ліцей” Дніпровської міської ради;  

ГРИНЬ 
Марія 
Романівна 
 

 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу освіти “Спеціалізована школа 
№134 гуманістичного навчання та виховання” Дніпровської 
міської ради;  
 

ЛАРЧЕНКО 
Сергій 
Васильович 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради, учень 11 класу 
комунального закладу “Горянівський навчально- виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради; 

ВАСАРАБ- 
КОЖУШНА 
Олександра 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради, учениця 11 класу 



2 
 
Юріївна 

 
комунального  закладу “Підгородненська загальноосвітня 
школа №2  І- ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради; 

СТЕЛЬМАЩУК 
Владислав 
Миколайович 
 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради, учень 11 класу 
комунального закладу “Підгородненська загальноосвітня 
школа №2 І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради; 

ШАРКУН 
Єлизавета 
Олексіївна 
 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” Нікопольської міської ради, 
учениця 11 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована школа №5   І-ІІІ ступенів” Нікопольської 
міської ради.  

Супроводжуюча особа:  
КОВАЛЕНКО Вадим Леонідович, керівник гуртка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради. 
 

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

 


