
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
А/' С і'. 2022 м. Дніпро № О У  /0/212-22

Про організацію та проведення 
обласного (заочного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
дитячого малюнка “Зоологічна 
галерея”

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2022 рік, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 № 1379, з метою активізації 
роботи з дітьми та учнівською молоддю щодо вирішення екологічних 
і природоохоронних проблем, формування екологічної свідомості, розкриття 
творчих здібностей здобувачів освіти

НАКАЗУЮ:

1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого- 
натуралістинний центр дітей та учнівської молоді“ ГІедану Ю.Ф. вжити 
організаційних заходів щодо проведення до 28.03.2022 обласного (заочного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея” 
(далі -  Конкурс) з дотриманням чинного законодавства в частині запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУІО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2.

2. Затвердити такі, до додаються:
персональний склад організаційного комітету обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея”;
персональний склад журі обласного (заочного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея”.



2

3. Керівникам органів управління освітою сільських, селищних та міських 
рад (за згодою) сприяти участі учасників освітнього процесу закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти в Конкурсі та надати роботи 
КЗО “ОЕНЦДУМ” у термін до 11.03.2022.

4. Координацію роботи щодо виконання 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.

Виконуюча обов’язки директора 
департаменту освіти і науки
облдержадміністрації ' ^  ' Наталія ЛИТВИНЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки
облдержадмі ністрації
від 6 і. -;.У. 2022 № 6г  /0/212-22

Персональний склад
організаційного комітету обласного (заочного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея"

Уа
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Посада

1 . СЕРЕДНІЇ
Валентина Григорівна

начальник управління дошкільної, позашкільної 
та загальної середньої освіти департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації, голова 
організаційного комітету

Члени організаційного комітету:

2. ПЕДАН
Юрій Федорович

директор Комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді"

л
0 . КРИКУН

Галина Віталіївна
заступник директора з виховної роботи 
Комунального закладу освіти “Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді”

Завідувач сектору 
позашкільної освіти 
та виховної роботи Катерина ФЕДОРЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від Ь . 'о 7 2022 № ОІ /0/212-22

Персональний склад 
журі обласного (заочного) етапу

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка ‘"Зоологічна галерея”'

№ Прізвище, ім ’я,по батькові Посади
з/п

1. КОЛЕСНИКОВА
Катерина Вадимівна

Члени журі:

2. МАЙБОРОДА
Інна Олександрівна

ГРИГОР'ЄВ 
Денис Валентинович

кандидат біологічних наук, провідний фахівець 
комунального підприємства “Центр екологічного 
моніторингу” Дніпропетровської обласної ради”, 
доцент кафедри екології та технологій захисту 
навколишнього середовища Національного 
технічного університету “Дніпровська політехніка” 
(за згодою), голова журі

заступник директора з навчальної роботи 
Комунального закладу освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді"

завідувач відділу біології та екології Комунального 
закладу освіти "Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”

Завідувач сектору 
позашкільної освіти 
та виховної роботи Катерина ФЕДОРЧЕНКО


