
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
   05.06.    2018 
 

          м. Дніпро №   355   /0/212-18 

 
Про участь у Всеукраїнському  
експедиційно-польовому 
зборі команд юних ботаніків 
 

Відповідно до листа департаменту професійної освіти Міністерства 
освіти  і  науки  України  від  02  травня  2018  року  № 3-449   “Про  проведення  
VІІ  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних ботаніків”, 
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 для 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 визначення 
рівня практичної підготовки вихованців позашкільних закладів освіти, 
організації їх участі у всеукраїнських і міжнародних заходах, виявлення та 
підтримки обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф.: 

1.1. Вжити організаційних заходів щодо формування команди з числа 
учасників комплексних науково-дослідних експедицій, походів, шкіл 
передового досвіду, польових практик з досвідом роботи з ботаніки для участі  
у Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних ботаніків  
(далі – Збір) на території Регіонального ландшафтного парку “Тилігульський” 
Миколаївська область з 06 по 08 червня 2018 року (за згодою батьків 
відповідно до особистих заяв) (додаток 1). 

1.2. Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності під час перебування 
дітей в дорозі та проведення заходу. 
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2. Начальникові управління освіти і науки виконавчого комітету 
Криворізької міської ради Кріпак Т.П. (за згодою):  

2.1. Сприяти участі учнів та вихованців закладів освіти у Зборі відповідно 
до списку. 

2.2. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під 
час проведення заходу на керівника делегації. 

2.3. Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності під час перебування 
учнів в дорозі та проведення заходу. 

3. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 0611162 “Інші 
програми та заходи у сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до 
затвердженого кошторису (додаток 2). 

4. 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 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від  05.06.  2018  № 355 /0/212-18 
 
 

СПИСОК 
учасників Всеукраїнського експедиційно-польового збору  

команд юних ботаніків 
 

Прізвище, 
ім’я, 

по-батькові 
Назва закладу/клас 

ТЕЛУШКІНА  
Юлія  
Володимирівна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради, учениця 10 класу комунального 
закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 110” Криворізької міської ради; 
 

ГОРОБЕЦЬ 
Катерина 
Миколаївна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради, учениця 6 класу комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів - Тернівський ліцей” 
Криворізької міської ради; 
 

Керівник делегації: ПАРХОМЕНКО Наталія Новомирівна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької міської ради. 
 
 
 
Завідувач сектору 
позашкільної освіти та виховної роботи    К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 


