
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
     01.09.   2020                                         м. Дніпро    № 66/01-04 

 
Про кураторство роботи закладів освіти 
області за еколого-натуралістичним  
напрямом позашкільної освіти  
 

З метою змістовної організації і координації позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму в закладах освіти міст і районів області 

 
Н А К А З У Ю: 

 
1. Закріпити за педагогічними працівниками обласного методичного 

кабінету комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) кураторство 
роботи закладів освіти міст і районів за еколого-натуралістичним напрямом 
позашкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік. 

2. Затвердити розподіл кураторських обов’язків серед працівників 
методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ”, що додається. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О.Майбороду, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 
 

З наказом ознайомлені: 
 
Майборода І.О.      Кондратьєва Т.В. 
Крикун Г.В.      Іванус А.В. 
Калашникова Н.Д.     Григор’єв Д.В. 



Додаток до наказу  
КЗО “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
від   01.09.  2020  № 66/01-04 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
___________________ Ю.Ф.  ПЕДАН 

 

Розподіл  
кураторських обов’язків по організації та координації еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти  

в закладах освіти області серед працівників комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  

на 2020-2021 навчальний рік  
 

ПІБ 
куратора, посада 

Кураторство  
міських/районних СЮН/ЕНЦ закладів освіти інших міст і 

районів 
закладів освіти в ОТГ 

МАЙБОРОДА 
Інна Олександрівна, 

заступник директора з 
навчальної роботи 

 комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради; 
 комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради  

 інші райони  
м. Кривого Рогу; 
 Криворізький район ; 
 Софіївський район ; 
 Широківський район; 
 Покровський район; 
 Васильківський р-н; 

 ВО Софіївської СР 
(Софіївський район); 
 ВО Гречаноподівської СР 
(широківський район) 
 ВОВК Широківської ОТГ 
(Широківський район); 
 ВОМС виконкому Покровської 
СР  
 ВОМС Васильківської СР 
(Васильківський район); 

КРИКУН 
Галина Віталіївна, 

заступник директора з 
виховної роботи 

 комунальний заклад освіти “Магдалинівська 
районна станція юних натуралістів” (в тому числі 
Котовський НРЦ ДОР) 

 всі райони м. Дніпро;  
 Юр’ївський район; 
 м. Тернівка; 
 

 ВОКОЗ СП ВК Юр’ївської СР 
(Юр’ївський район) 

КАЛАШНИКОВА  
Ніна Дмитрівна, завідувач 

 комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради. 

 КПНЗ “Будинок дітей та 
юнацтва” ДМР; 

 ВОКМСОЗ ВК Іларіонівської 
СР (Синельниківський район); 
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відділу організаційно-
масової роботи 

  КПНЗ “Альтаїр” ДМР; 
 м. Новомосковськ; 
 Новомосковський р-н; 
 м. Синельникове;  

 

КОНДРАТЬЄВА  
Тетяна  Василівна, 

методист з наукової 
роботи 

 комунальний заклад “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради; 
 комунальний заклад “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” ; 
 комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради 

 Нікопольський район; 
 Томаківський район; 
 Апостолівський район; 
 Солонянський район 
 м. Покров; 
 

 ВО ВК Солонянської СР; 
 ВОКМС Новоолександрівської 
СР (Дніпровський район); 
 ВО Слобожанської СР 
(Дніпровський район); 
 ВОМС Томаківської ОТГ; 
 ВО Апостолівської міськради; 
 

ІВАНУС  
Алла  Василівна, 

методист з 
сільськогосподарського 

напряму 

 комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда; 
 філія “ КЗО “ОЕНЦДУМ” Шафран” (на базі КЗ 
"Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. 
І.М.Шишканя" Могилівської сільської ради) 

 Межівський район; 
 Синельниківський р-н; 
 Петриківський район; 
 
 
 

 ВОМС Межівської СР 
(Межівський район); 
 ВО Зайцівської СР 
(Синельниківський район); 
 ВОКТМС виконкому 
Вербківської СР (Павлоградський 
район);  
 ВО виконкому Богданівської 
СР (Павлоградський район); 
 Межиріцька СР 
(Павлоградський район); 
 ВСГР виконкому Троїцької СР 
(Павлоградський район);  

ГРИГОР’ЄВ 
Денис Валентинович, 

завідувач відділу біології 
та екології 

 комунальний заклад “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради 
 комунальний навчальний заклад 
“Криничанський центр учнівської молоді” 
Криничанської селищної ради (еколого-
натуралістичний відділ) 

 м. Вільногірськ  
 м. Першотравенськ; 
 м. Жовті Води; 
 Петропавлівський район; 
 Верхньодніпровський р-н; 
 П’ятихатський район. 

 ВОКС Криничанської СР 
(Криничанський район); 
 Відділ з ГП 
Верхньодніпровської міської ради. 

 
Заступник директора з навчальної  роботи                                                                        І.О. МАЙБОРОДА 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 


