
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
     23.06.    2018 
 

          м. Дніпро №    386     /0/212-18 

 
Про проведення обласного еколого- 
краєзнавчого табору-експедиції “Боривітер”  
“Природна скарбниця Придніпров’я” 
 

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”, 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., з метою виявлення та підтримки 
обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді шляхом створення умов 
для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, 
оздоровлення та відпочинку, ознайомлення з основними територіями та 
об’єктами природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, залучення 
їх до практичної природоохоронної та екологічної діяльності по вивченню, 
збереженню та відновленню довкілля 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

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

1.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення з 25 червня  
по 01 липня 2018 року обласного еколого-краєзнавчого табору-експедиції 
“Боривітер” “Природна скарбниця Придніпров’я” (далі – Експедиція) на 
території Орільського національного природного парку (с. Котівка, 
Магдалинівський район, Дніпропетровська область), укомплектувавши групу 
учасників з числа вихованців закладів позашкільної освіти еколого-
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натуралістичного напряму (за згодою батьків відповідно до особистих заяв), 
згідно списку (додаток 1).  

1.2. Провести інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності під час 
перебування дітей у дорозі та проведення Експедиції. 

1.3. Покласти відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі та під 
час проведення заходу на супроводжуючих осіб. 

2. Керівникам органів управління освітою (за згодою) департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради Сушко К.А. та Могилівської 
сільської ради Царичанського району Бордюговій Т.П.:  

2.1. Сприяти участі вихованців закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму в Експедиції. 

2.2. Провести інструктажі з техніки безпеки під час перебування дітей у 
дорозі до місця проведення заходу, у зворотному напрямку та під час 
проведення заходу. 

2.3. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей у дорозі та під 
час проведення Експедиції на супроводжуючих осіб. 

3. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 0611162 “Інші 
заходи в сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до затвердженого 
кошторису, що додається. 

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. 

 
 
Виконуючий обов’язки 
директора  департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації                 А.Л. ДЕМУРА 
 
 

 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 
   23.06.  2018  № 386  /0/212-18  

 
СПИСОК 

учасників обласного еколого - краєзнавчого  
табору-експедиції “Боривітер”  “Природна скарбниця Придніпров’я” 

 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника 

 

Освітній заклад/клас 

1 КОВЦУНЯК  
Вікторія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради; 

2 АЛБОВ 
Богдан  

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради; 

3 СЕРГІЄНКО 
Вікторія  
 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учениця 2 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради; 

4 ЯЦУН 
Іван 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76” 
Дніпровської міської ради; 

5 МАНЮК  
Мирослав  

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, учень 4 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа  
№ 126 з поглибленим вивченням французької мови” 
Дніпровської міської ради; 

6 РЕШЕТНЯК 
Юлія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, учениця 8 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
101” Дніпровської міської ради;  
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7 ЛАСТОВСЬКА 
Марта 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, учениця 8 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
101” Дніпровської міської ради;  

8 БИЧКОВ 
Микита 
 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
учень 7 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району; 

9 КОТОВСЬКИЙ 
Олександр  

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
учень 7 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району; 

10 РОП’ЯНИЙ  
Дмитро 
 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
учень 7 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району. 

Супроводжуючі особи: 

КРИКУН Галина Віталіївна, керівник гуртка 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”; 
 

МАНЮК Вадим Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
фізичної та економічної географії Дніпропетровського національного 
університету ім. О.Гончара (науковий керівник). 
 
 
 
 
 
Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи     К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
 


