
  
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 

 
      02. 11.    2018                                  м. Дніпро    № 68/01-04а 

 
Про проведення обласного (заочного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу  
“Цікава школа” у 2018 році 

 
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді від 11.09.2017 №179 “Про проведення фахових конкурсів з 
педагогічної майстерності у 2018 році”, листа комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  
від 01.02.2018 №01-15/37 “Про участь у Всеукраїнських фахових конкурсах з 
педагогічної майстерності у 2018 році”, з метою сприяння інноваційній 
діяльності педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 
розвитку творчого потенціалу педагогів, популяризації педагогічного досвіду, 
привернення уваги місцевих органів виконавчої влади, громадськості до 
проблем освіти в листопаді-грудні поточного року в закладах освіти 
проводиться обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу “Цікава 
школа”(далі – Конкурс). 

Для забезпечення участі закладів освіти міст і районів у Конкурсі 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Кузьменко М.Б., заступнику директора з виховної роботи 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді”,: 

1.1. Вжити організаційних заходів щодо проведення обласного етапу 
Конкурсу до 20.11.2018 р. 

1.2. Надати методичну допомогу щодо організації та проведення 
Конкурсу в закладах освіти міст, районів та ОТГ області. 

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі обласного етапу 
Конкурсу, що додається. 
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3. Керівникам місцевих органів управління освітою (за згодою) вжити 
організаційних заходів щодо проведення до 15.11.2018 р. в закладах освіти 
територіальних етапів Конкурсу та надати роботи переможців (в паперовому та 
електронному вигляді) до обласного оргкомітету Конкурсу до 20.11.2018 р. за 
адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80, комунальний заклад освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
електронна адреса: dneprunnat@ukr.net).  

4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора з виховної роботи Кузьменко М.Б., контроль – залишаю 
за собою. 

 
 

Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю. Ф. ПЕДАН 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 

Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
від   02.11. 2018   № 68/01-04 

 
Склад організаційного комітету 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” 
 

 

СЕРЕДНЯ 
Валентина Григорівна 

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

Члени організаційного комітету: 
 

ПЕДАН 
Юрій Федорович 

директор комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 
 

КОНДРАТЬЄВА 
Тетяна Василівна 

методист комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”. 
 
 
 

 

Склад журі 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” 

 
КУЗЬМЕНКО 
Марина Борисівна 

заступник директора з виховної роботи комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”, голова журі. 
 

Члени журі: 
 

 
МАЙБОРОДА  
Інна Олександрівна  

заступник директора з навчальної роботи комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”; 

  

ЛАЗАРЄВА 
Наталія Євгеніївна 

вчитель біології комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №140” Дніпровської міської 
ради; 
 

  
 
Заступник директора з виховної роботи     М.Б. КУЗЬМЕНКО 
комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 


