
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80,  м. Дніпро, 49094, тел./факс (056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  

   16.04. 2019  № 01-15/120 
 
 
 
Про проведення урочистого 
випуску учнів обласної  
Природничої школи учнівської молоді 
 
 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 15 січня 2019 року № 25/0/212-19 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей 
та учнівської молоді на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік” та плану роботи 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2019 рік, з метою 
підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідної, 
експериментальної, практичної діяльності учнівської молоді та в зв’язку з 
виконанням дворічної програми навчання учнів у обласній Природничій школі 
(далі – Школа), КЗО “ОЕНЦДУМ” спільно з Дніпровським національним 
університетом ім. О. Гончара проводить 16 - 17 травня 2019 року урочистий 
випуск учнів ІІ курсу обласної Природничої школи учнівської молоді з 
врученням свідоцтва про позашкільну освіту. 

Під час проведення даного заходу для випускників Школи буде 
організовано конкурс-захист науково-дослідницьких робіт у секціях: екології, 
біології, хімії, флористики та зеленої архітектури, сучасних біотехнологій, 
аграрних наук, ветеринарії та зоотехнії, психології та соціології. 

Науково-дослідницькі роботи учнів на конкурс необхідно подати 
до КЗО “ОЕНЦДУМ” у термін з 22 по 30 квітня 2019 року (заявка на участь у 
конкурсі додається). 

 

               Керівнику органу управління освітою 
               Директору рай/міськ СЮН/ЕНЦ 
               Керівнику об’єднаної територіальної       
               громади 
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Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів відбудеться за 
наступним графіком: 

16 травня 2019 року – секція флористики та зеленої архітектури  
(КЗО “ОЕНЦДУМ”, вул. Мандриківська, 80, кабінет дендрології) (контактна 
особа: Кривуля І.Г. тел.097-39-05-119). Початок о 1000. 

16 травня 2019 року – секція біології та екології (Дніпровський 
національний університет ім. О. Гончара, вул. Казакова, 24, 17-ий корпус, 
ауд.209, 2 поверх) (контактна особа: Крикун Г.В. тел.095-213-33-90).  
Початок о 1000. 

16 травня 2019 року – секція аграрних наук, ветеринарії та зоотехнії 
(Дніпровський державний аграрно-економічний університет,  
вул. Мандриківська, 276, 4-й ж/м Перемога, факультет  ветеринарної медицини, 
ауд.407, 4-й поверх) ( контактна особа: Іванус А.В., тел.097-470-24-36).  
Початок о 1000. 

16 травня 2019 року – секція хімії (Дніпровський національний 
університет ім..О. Гончара, вул. Казакова, 22, 16-ий корпус, ауд.106)  
(контактна особа: Кондратьєва Т.В., тел.097-53-53-003). Початок о 1000. 

16 травня 2019 року – секція сучасних біотехнологій (Український 
державний хіміко-технологічний університет, вул. Набережна Перемоги, 40, 
ауд.702, 7-ий поверх, механічний факультет.) (контактна особа: Лапіна О.П., 
тел.093-722-70-39). Початок о 1000. 

17 травня 2019 року – секція психології та соціології  
(КЗО “ОЕНЦДУМ”, вул. Мандриківська, 80, екологічна вітальня) (контактна 
особа: Кондратьєва Т.В., тел.097-53-53-003). Початок о 1000 

Для участі в урочистому випуску учнів школи просимо відрядити 
випускників обласної Природничої школи учнівської молоді та керівника 
групи, відповідального за життя та здоров’я учнів в дорозі та під час 
проведення заходу. Керівнику групи мати з собою наказ органу управління 
освітою про участь у заході та список учнів. 

Витрати на відрядження просимо провести за рахунок місцевого 
бюджету, або інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.  

Тел. для довідок (056) 720-90-61, 097-53-53-003, методист з наукової 
роботи Кондратьєва Тетяна Василівна. 

    
 
 

Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф.ПЕДАН 
 
 
 
 
Кондратьєва Т.В 
(056) 720-90-61 



Додаток 1 
 

 
Затверджено 
Директор загальноосвітнього (позашкільного) 
навчального закладу 
        

"  "   2019 р.  
 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи 

 
Секція:             
Базова дисципліна:           
Тема роботи:           

              
Прізвище:             
Ім'я:              
По батькові:            
Рік народження:            
Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів  

(рік, предмет, тема роботи):           
Базовий позашкільний навчальний заклад:     

              
Навчальний заклад:           
Клас /курс/:            
Науковий керівник:           
Необхідність у технічних засобах: 
1.             
2.             
3.             
Домашня адреса:           
Контактний телефон, електронна пошта:        
 



                   

 

ФОТО 
 

3,5 х 4,5 см 

 Додаток 2 
 

 

АНКЕТА  
учасника конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

 учнів обласної Природничої школи 
Прізвище, ім’я, по батькові учасника (розбірливо) 

                      
                      
                      

 

Дата народження 

(день, місяць, рік): 
Домашня адреса:             
              
              
              
 
Конт.тел 

 

E-mail 

 
Місце навчання:            
             
             
              
(назва, адреса навчального закладу, прізвище, ім’я, по батькові директора, тел. 
приймальної) 
 
клас/курс:             
 
Секція:             
 

 

 

 

 

  Х   Х     

 

                     

 



Продовження додатку 2 

 
Назва дослідницької роботи:         
             
             
             
             
             
              

Науковий керівник:           
             
              
(прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон) 
 

Позашкільний заклад, в якому навчаєтесь/навчались:      
             
             
             
             
             
              
 
 
Чим зумовлений Ваш вибір напрямку наукового дослідження?    
             
             
             
             
              

 

Чи були переможцем/учасником інших конкурсів, олімпіад, змагань (перерахувати)? 
             
             
              

Сфера інтересів:           
             
             
             
             
              

 

 

 

 



 

Продовження додатку 2 

В яких вищих навчальних закладах Ви мрієте здобути освіту?     
             
             
             
              

 

Якою професією хотіли б оволодіти?        
             
              
 
 
В якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)? 
             
             
             
             
              

 

Які побажання Ви маєте щодо діяльності обласної Природничої школи та процедури 
проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт? 

             
             
             
             
             
             
             
              

 
  


