
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     10.05.   2018           м. Дніпро №   299    /0/212-18 

 
Про проведення урочистого  
випуску учнів обласної  
Природничої школи учнівської молоді 
 
 

Керуючись наказами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 14.08.2015 №535/0/212-15 “Про затвердження 
Положення про обласну Природничу школу учнівської молоді”, 
зареєстрованим головним  територіальним  управлінням   юстиції  у 
Дніпропетровській   області  26  серпня  2015 року  за  №16/1877,   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 для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти на 2018 рік (обласних та всеукраїнських)”, з метою 
всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-
дослідної, експериментальної, практичної діяльності учнівської молоді та в 
зв’язку з закінченням навчання учнів у обласній Природничій школі 
 
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 проведення  
16-17 травня 2018 року урочистого випуску учнів  обласної    Природничої    
школи    учнівської   молоді   відповідно   до   графіку   (додаток 1). 

1.2. Узгодити з ректорами закладів вищої освіти: Дніпровського 
національного університету ім. Олеся Гончара (Поляков М.В.), Дніпровського  
державного аграрно-економічного університету (Кобець А.С.), Державного вищого 
навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний 
університет” (Півоваров О.А.) участь викладачів у вищезазначеному заході. 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад, об’єднаних територіальних громад (за згодою): 
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2.1. Сприяти участі учнів-вихованців закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти в урочистому випуску обласної Природничої школи 
учнівської молоді. 

2.2. Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності під час перебування 
учнів у дорозі до місця проведення заходу, у зворотному напрямку та під час 
проведення заходу.  

2.3. Визначити керівників, супроводжуючих учнівські делегації, на яких 
покласти відповідальність за життя та здоров’я учнів у дорозі та під час 
проведення заходу.  

3. Віднести витрати на відрядження за рахунок організацій, що 
відряджають, та інших джерел, які не суперечать чинному законодавству 
України.   

4. Вжити організаційних заходів щодо нагородження  грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації керівників секцій обласної 
Природничої школи учнівської молоді та педагогічних працівників КЗО 
“ОЕНЦДУМ” за плідну роботу та вагомий внесок у розвиток обдарованої 
учнівської молоді відповідно до списку (додаток 2). 

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

6. Координацію роботи щодо 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                                      О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
і науки облдержадміністрації      
 



Додаток  1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 10.05. 2018   № 299 /0/212-18 

 
ГРАФІК 

проведення урочистого випуску учнів ІІ курсу обласної Природничої школи учнівської молоді 
 

№ 
з/п 

Дата 
проведення 

Назва секції Місто проведення Час  
проведення 

1. 17 травня  
2018 року 

Секція 
“Біологія та екологія” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, 
екологічна вітальня) 

10.00 

2. 17 травня  
2018 року 

Секція  
“Аграрні науки, 

 ветеринарія та зоотехнія” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, 
адміністративний корпус, кабінет зоології, 2 поверх) 

10.00 

3. 17 травня 
2018 року 

Секція  
 “Хімія” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, кабінет 
квітникарства) 

10.00 

4. 17 травня 
2018 року 

Секція  
“Сучасні біотехнології” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, кабінет 
біології) 

10.00 

5. 16 травня 
2018 року 

Секція 
“Психологія та соціологія” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, 
екологічна вітальня) 

10.00 

6. 17 травня  
2018 року 

Секція 
“Флористика 

        та зелена архітектура” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” (вул. Мандриківська, 80, кабінет 
дендрології) 

10.00 

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



Додаток 2 
           до наказу департаменту освіти  
           і науки облдержадміністрації  
  від 10.05. 2018   №  299 /0/212-18  

 
 
 

СПИСОК 
керівників секцій  обласної Природничої школи  учнівської молоді  та 

педагогічних працівників КЗО “ОЕНЦДУМ” для нагородження грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації за плідну роботу та вагомий 

внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді  
 
БАРАНОВСЬКИЙ  
Борис Олександрович 
 

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник 
Дніпровського  національного університету ім. О.Гончара; 

ХМЕЛОВСЬКА 
Світлана Олександрівна 

кандидат  хімічних  наук,  доцент  кафедри  харчових   технологій 
Дніпровського  національного університету ім. О.Гончара; 
 

КОЛОМБАР  
Тетяна Михайлівна 

кандидат  біологічних  наук,  доцент  кафедри  зоології та екології 
Дніпровського  національного університету ім. О.Гончара; 
 

КОПТЄВА  
Світлана Дмитрівна 

кандидат   хімічних   наук,   доцент    кафедри    органічної     хімії 
Дніпровського  національного університету ім. О.Гончара; 
 

ЗАЖАРСЬКИЙ  
Володимир 
Володимирович 
 

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри ветеринарної 
медицини Дніпровського державного аграрного університету; 
 

КОТЧЕНКО  
Марина Валентинівна 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
рослинництва Дніпровського державного аграрного - 
економічного університету; 
 

ЗАЙЦЕВА  
Ірина Олексіївна 

доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та 
інтродукції рослин Дніпровського  національного університету 
ім. О.Гончара; 
 

ЛАЗАРЕНКО 
Вікторія Іванівна 

доцент кафедри соціальної психології і психології  управління  
Дніпровського    національного    університету  
ім. О.Гончара;  
 

ЯЧНИЙ 
Андрій Михайлович 

доцент кафедри соціології Дніпровського національного    
університету ім. О. Гончара;  
 

ГАРМАШ  
Світлана Миколаївна 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
біотехнологій і БЖД Українського державного хіміко-
технологічного університету; 
 

СИДОРОВА  
Лариса Петрівна 
 
МАЙБОРОДА 
Інна Олександрівна              “          

кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії 
Дніпровського національного університету ім. О.Гончара;  
 
заступник директора з навчальної  роботи комунального закладу 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” 
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Продовження додатку 2 

КУЗЬМЕНКО  
Марина Борисівна 

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

ІВАНУС  
Алла Василівна 

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

КОНДРАТЬЄВА  
Тетяна Василівна 
 
 
ГРИГОР’ЄВ 
Денис Валентинович 

методист з наукової роботи комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 
 
завідувач відділом біології та екології комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
 

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”; 
 

ЛАПІНА  
Ольга Петрівна 

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

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


