ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
19 квітня 2017 року

м. Одеса

№140\ОД

Про проведення І етапу
Всеукраїнського турніру юних
біологів у 2017 році

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016
№1626

«Про

затвердження

Плану

всеукраїнських

і

міжнародних

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік
(за

основними

Всеукраїнські

напрямами
учнівські

позашкільної

олімпіади,

освіти)»,

турніри,

Положення

конкурси

з

«Про

навчальних

предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової майстерності», затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099,
на виконання

наказу Департаменту освіти і науки обласної державної

адміністрації від 20 лютого 2017 року № 45/ОД «Про затвердження Плану
обласних масових заходів з дітьми та учнівською молоддю у позашкільній
освіті на 2017 рік» та розділу IV «Позашкільна освіта та виховання»
Комплексної програми «Освіта Одещини» на 2015-2018 роки, затвердженої
рішенням Одеської обласної ради від 23.12.2014 №1261-VІ

НАКАЗУЮ:
1. Провести з 28 по 29 квітня 2017 року у м. Одеса на базі біологічного
факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова Одеським обласним гуманітарним
центром позашкільної освіти та виховання І етап Всеукраїнського турніру
юних біологів (далі - Турнір).
2. Затвердити склад оргкомітету Конкурсу (додаток).
3. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та
виховання (Макосій Д.І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення та
проведення Турніру.
4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням)

освіти районних державних адміністрацій, міських рад,

об’єднаних територіальних громад вжити організаційні заходи щодо участі
учнів у Турнірі. Призначити відповідальними за безпеку і здоров`я учнів у
Турнірі.
5. Витрати на проїзд, проживання та відрядження учасників Турніру
здійснити за рахунок коштів, які не заборонені чинним законодавством.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

Додаток
До наказу Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від 19.04.2017 №140/ОД

СКЛАД
оргкомітету І етапу Всеукраїнського турніру юних біологів 2017

Макосій Дмитро

-

голова

оргкомітету,

директор

Одеського

Іванович

обласного гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання;

Члени оргкомітету:
Верещук Ірина

- головний спеціаліст відділу загальної середньої

Миколаївна

та позашкільної освіти управління нормативності
та якості освіти Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації;

Галюткіна Валентина

- заступник директора з навчально-виховної

Василівна

роботи

еколого-натуралістичного

Одеського

обласного

підрозділу

гуманітарного

центру

позашкільної освіти та виховання ;
Чернявський Олександр

- старший викладач кафедри

Васильович

гідробіології

біологічного

ім. І.І. Мечникова (за згодою);

екології та

факультету

ОНУ

Геращенко Ірина

- методист еколого-натуралістичного підрозділу

Іванівна

Одеського

обласного

гуманітарного

позашкільної освіти та виховання.

Заступник директора Департаменту начальник управління економічного та
ресурсного забезпечення

О. В. Пятаєва

центру

