
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
      23.10.   2018 

 
м. Дніпро №   557   /0/212-18 

 
Про проведення осінньої 
сесії для учнів обласної  
Природничої школи учнівської молоді 
 

Відповідно до Положення про обласну Природничу школу учнівської 
молоді, затвердженого наказом департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації від 14 серпня 2015 року №535/0/212-15, зареєстрованого 
в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 
від 26 серпня 2015 року за №16/1877, 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 
для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік 
(обласних та всеукраїнських)”, з метою пошуку, підтримки і стимулювання 
інтелектуально обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості 
в сучасному суспільстві 
 
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 з 31 жовтня по  
01 листопада 2018 року осінньої сесії для учнів обласної Природничої школи 
учнівської молоді (далі – Школа) згідно з графіком (додаток 1).  

1.2. Узгодити з ректорами закладів вищої освіти розклад проведення 
занять, надання приміщень, лабораторій, аудиторій та залучення викладачів до 
роботи Школи під час осінньої сесії. 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
селищних та сільських рад (за згодою):  
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2.1. Сприяти участі учнів закладів освіти області в осінній сесії Школи.  
2.2. Провести інструктажі з правил безпеки життєдіяльності 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 осінньої сесії на супроводжуючих осіб.  

3. Віднести витрати щодо участі у осінній сесії Школи за рахунок 
організацій, що відряджають, та інших джерел, які не суперечать чинному 
законодавству України. 

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

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 

  
 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 
від  23.10. 2018 №  557 /0/212-18 

 

Графік 
проведення осінньої сесії для учнів обласної Природничої школи 

 

№ 
з/п Дата проведення Назва секції Місто проведення Початок 

занять 

1. 31 жовтня 
2018 року 

Секція “Агрономія, 
ветеринарія та 

зоотехнія” 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 
(м. Дніпро, вул. С. Ефремова, 25(бувша вул. Ворошилова),1-й поверх, ауд. 127); 

0930 

2. 31 жовтня 
2018 року 

Секція 
“Флористика та 

зелена архітектура” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 

(м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80, кабінет дендрології); 

1000 

3. 31 жовтня 
2018 року 

Секція “Сучасні 
біотехнології” 

Український державний хіміко-технологічний університет, 
(м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40, аудиторія 702, 7-ий поверх, механічний 

факультет); 

1000 

4. 01 листопада 
2018 року 

Секція “Біологія і 
екологія” 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара  
(м. Дніпро, вул. Казакова 24, 17-ий корпус, 7ий поверх,711 аудиторія); 

0930 

5. 01 листопада 
2018 року 

Секція “Хімія” Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара  
(м. Дніпро, вул. Казакова 22, 16-ий корпус, 2-ий поверх, збір біля деканату); 

0930 

6. 01 листопада 
2018 року 

Секція “Психологія 
і соціологія” 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 

(м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80, екологічна вітальня); 

1000 

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


