
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
      27.05.      2019 
 

           м. Дніпро №    322      /0/212-19 

 
 Про участь у Всеукраїнському 
 юнацькому фестивалі 
“В об’єктиві  натураліста” 
 
 Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 11 лютого 2019 року № 74/0/212-19 “Про підсумки проведення обласного 
(заочного) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві 
натураліста”, відповідно до   листа  Директорату інклюзивної та позашкільної 
освіти від 07 травня 2019 року № 6/80-19 “Про проведення фінального етапу 
Всеукраїнського   юнацького   фестивалю   “В об’єктиві  натураліста  –  2019”,  
з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної 
діяльності 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. Здійснити організаційні заходи щодо участі команди з числа 
переможців обласного етапу для участі у фінальному етапі Всеукраїнського 
юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста-2019” (далі – Фестиваль)  
з 04 по 06 червня 2019 року у Миколаївській області (за згодою батьків 
відповідно до особистих заяв) відповідно до списку (додаток 1). 

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

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

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Піщанської сільської ради 
Грапенко І.Л. (за згодою):  

2.1. Сприяти участі учнів-переможців обласного етапу у фінальному етапі 
Фестивалю. 

2.2. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей у дорозі та під  
час проведення заходу на керівника команди. 
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2.3. Провести інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності під час 
перебування дітей у дорозі та під час проведення заходу. 

3. 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                                                     О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
освіти і науки облдержадміністрації  
 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і  науки   облдержадміністрації  
від   27.05.  2019   №  322  /0/212-19 

 
СПИСОК 

учасників  фінального етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю 
 “В об’єктиві натураліста” 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові учасника Заклад освіти, клас 

1. МІЩЕНКО 
Софія 
Іванівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Знаменівський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 2” Піщанської сільської  
ради Новомосковського району, вихованка 
студії “Пролісок” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді” 
Новомосковського району 
  2. ГОНЧАР 

Людмила  
Василівна 
 

учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Знаменівський заклад загальної середньої 
освіти – дошкільний заклад І-ІІІ ступенів” 
Піщанської сільської ради Новомосковського 
району, вихованка студії “Кадр” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді”  
Новомосковського району 
 

Супроводжуюча особа: 
ГЕРАСИМЕНКО Любов Іванівна, керівник студії аудіовізуальних 

мистецтв комунального позашкільного навчального заклад “Центр науково-
технічної творчості учнівської молоді ” Новомосковського району. 

 
 

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

 


