
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     05.05.     2018 
 

          м. Дніпро №    285      /0/212-18 

 
Про проведення обласних 
конкурсних змагань юннатів 
“Знаю, вмію, дію” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах дітей та 
учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та 
Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, з метою стимулювання 
творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, сприяння модернізації 
змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної і практичної 
діяльності навчальних закладів  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Педану Ю.Ф.  
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) вжити організаційних заходів щодо проведення  
10 травня 2018 року обласних конкурсних змагань юних натуралістів “Знаю, 
вмію, дію” (далі – Змагання) за напрямами: квітникарство та озеленення; 
екологія та природоохоронна робота; рослинництво та кролівництво; зоологія; 
садівництво, лісництво та дендрологія.  

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі Змагань (додається). 
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад та об’єднаних територіальних громад (за згодою): 
3.1. Забезпечити участь учнів, вихованців закладів освіти області у 

Змаганнях. 
3.2. Провести інструктажі з техніки безпеки під час перебування дітей у 

дорозі до місця проведення заходу, у зворотному напрямку та під час 
проведення заходу. 

3.3. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей у дорозі та під 
час проведення Змагань на супроводжуючих осіб. 
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4. Провести фінансування заходу за рахунок видатків КЗО “ОЕНЦДУМ” 
по КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” відповідно до 
затвердженого кошторису, що додається. 

5. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 

 
 
 
Директор департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації     О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 05.05. 2018  №  285  /0/212-18 
 

Склад організаційного комітету  
обласних конкурсних змагань юних натуралістів “Знаю, вмію, дію” 

 

СЕРЕДНЯ 
Валентина Григорівна 

начальник управління дошкільної, позашкільної та 
загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, голова оргкомітету 
 

Члени організаційного комітету: 
 

ПЕДАН 
Юрій Федорович 

директор комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” 
 

МАЙБОРОДА  
Інна Олександрівна  

заступник директора з навчальної роботи комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

 

Склад журі 
обласних конкурсних змагань юних натуралістів “Знаю, вмію, дію” 

 

Секція “Екологія і природоохоронна робота” 
 

НОВІЦЬКИЙ 
Роман Олександрович 

завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури 
Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету , професор, голова журі 
 

Члени журі 
 

ГРИГОР’ЄВ 
Денис Валентинович 

завідувач відділу біології та екології комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
 

СТАСЕНКО 
Анастасія Віталіївна 

керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

 

Секція “Зоологія” 
 

ЧЕГОРКА 
Петро Тимофійович 

голова обласного відділення Українського товариства 
охорони птахів, головний редактор обласного еколого - 
краєзнавчого часопису “Свята справа”, голова журі 
 

Члени журі 
 

РАКОВЕЦЬ 
Ольга Сергіївна 

керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

МІЗІН 
Валерія Вікторівна 

керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
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Продовження додатка 

Секція “Рослинництво та кролівництво” 
 

КОТЧЕНКО 
Марина Валентинівна 
 
 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
рослинництва Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету, голова журі 
 

Члени журі 
 

ІВАНУС 
Алла Василівна 

методист з сільськогосподарського напряму комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
 

КОНДРАТЬЄВА 
Тетяна Василівна 

методист з наукової роботи комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
 

РАДЗІКОВСЬКА 
Лілія Олексіївна 

керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

 

Секція “Квітникарство та озеленення” 
 

ЗАЙЦЕВА 
Ірина Олексіївна 

доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та 
інтродукції рослин факультету біології, екології та 
медицини Дніпропетровського національного університету 
ім. О.Гончара, голова журі 
 

Члени журі 
 

ПОЛОЖІЙ 
Лідія Василівна 

керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

ЛАПІНА 
Ольга Петрівна 

керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

 

Секції “Садівництво, лісництво та дендрологія” 
 

ІВАННІКОВ 
Василь Петрович 
 

помічник лісничого Ленінського лісництва, голова журі 
 

Члени журі 
 

КРИВУЛЯ 
Ірина Григорівна 

керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

КРИКУН 
Галина Віталіївна 

керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

 
 
Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи     К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 


