
  

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 
 
     26.01.    2022                                         м. Дніпро    № 03/01-04 

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

З метою змістовної організації і координації позашкільної та позакласної 
еколого-натуралістичної роботи в закладах освіти області, розвитку 
природоохоронного, екологічного, дослідницько-експериментального, 
оздоровчого, профорієнтаційного напрямів еколого-натуралістичної діяльності, 
підвищення рівня навчально-методичного та науково-методичного 
забезпечення діяльності закладів освіти 
 
НАКАЗУЮ: 

 
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 міських, сільських та селищних рад за еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти на 2022 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          Юрій ПЕДАН 
 



Додаток до наказу  
КЗО “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
від    26.01.  2022  № 03/01-04 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
___________________ Юрій ПЕДАН 

 

РОЗПОДІЛ  
кураторських обов’язків по організації та координації в закладах освіти 

області еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти  

серед працівників комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  

на 2022 рік  
 

ПІБ 
куратора, посада 

Кураторство  Район 
(повіт) 

профільних ЗПО та еколого-
натуралістичних відділів в 

комплексних ЗПО 

закладів освіти в ОТГ 

МАЙБОРОДА 
Інна Олександрівна, 

заступник 
директора з 

навчальної роботи 
 

контактні 
телефони 

(095) 77-97-543 
(096) 19-77-593 

� комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Станція юних 
натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської 
ради; 
 
� філія КЗО 
“ОЕНЦДУМ” Шафран” (на 
базі КЗ "Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя" 
Могилівської сільської ради); 
 
� комунальний заклад 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради; 
 
 

� Апостолівська міська  
� Вакулівська сільська  
� Глеюватська сільська 
� Гречаноподівська сільська 
� Грушівська сільська 
� Девладівська сільська 
� Зеленодольська міська 
� Криворізька міська 
� Лозуватська сільська 
� Нивотрудівська сільська 
� Новолатівська сільська 
� Новопільська сільська 
� Софіївська селищна 
� Широківська селищна 
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� Китайгородська сільська 
� Ляшківська сільська 
� Царичанська селищна 
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КРИКУН 
Галина Віталіївна, 

заступник 
директора з 

виховної роботи 
 

контактний 
телефон 

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

� Брагинівська сільська  
� Васильківська селищна  
� Великомихайлівська сільська  
� Дубовиківська сільська  
� Зайцівська сільська  
� Іларіонівськаселищна  
� Маломихайлівська сільська  
� Межівська селищна  
� Миколаївська сільська  
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(095) 21-33-390 � Вільногірська міська 
� Жовтоводська міська 
� Затишнянська сільська 

� Лихівська селищна 
� П’ятихатська міська 
� Саксаганська сільська 
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КАЛАШНИКОВА  
Ніна Дмитрівна,  

ШПІТЬКО  
Надія Сергіївна,  

завідувачі відділу 
організаційно-
масової роботи 

 
контактні телефони 

(096) 28-19-431 
(099) 36-65-319 
(098) 78-40-664 
(066) 77-69-071 

� комунальний 
навчальний заклад 
“Криничанський центр 
учнівської молоді” 
Криничанської селищної ради 
(еколого-натуралістичний 
відділ)  

� Губиниська селищна  
� Личківська сільська  
� Магдалинівська селищна  
� Новомосковська міська  
� Перещепинська міська 
� Піщанська сільська 
� Черкаська селищна 
� Чернечанська сільська 
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КОНДРАТЬЄВА  
Тетяна  Василівна, 

методист з наукової 
роботи 

 
контактний 

телефон 
(097) 53-53-003 

� 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” Обухівської 
селищної ради 

� Мирівська сільська  
� Першотравневська сільська 
� Покровська міська 
� Покровська сільська 
� Томаківська селищна 
� Червоногригорівська селищна 
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� Любимівська сільська 
� Новоолександрівська сільська 
� Підгородненська міська 
� Слобожанська селищна 
� Солонянська селищна 
� Сурсько-Литовська сільська 
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ІВАНУС  
Алла  Василівна, 

методист з 
сільськогосподарськ

ого напряму 
 

контактні 
телефони 

(067) 47-02-436 
(063) 69-57-686 

� комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда; 
 

� Богданівська сільська  
� Вербківська сільська  
� Межиріцька сільська  
� Павлоградська міська  
� Тернівська міська  
� Троїцька сільська  
� Юр’ївська селищна 

 
П

ав
ло

гр
ад

сь
ки

й 

� Божедарівська селищна 
� Верхівцевська міська 
� Верхньодніпровська міська 
� Вишнівська селищна 

 
К

ам
’я

н-
 

сь
ки

й 

ГРИГОР’ЄВ 
Денис 

Валентинович, 
завідувач відділу 

біології та екології 
 

контактний 
телефон 

(097) 41-70-079 

� комунальний 
позашкільний 
навчальний заклад “Міська 
станція юних техніків” 
Дніпровської міської ради 
(екологічний напрям). 
 

� Новопавлівська сільська  
� Першотравенська міська  
� Петропавлівська селищна  
� Покровська селищна  
� Раївська сільська  
� Роздорська селищна  
� Синельниківська міська  
� Славгородська селищна  
� Слов’янська сільська 
� Українська сільська 
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� Дніпровська міська 
� Миколаївська сільська 
� Новопокровська селищна 
� Петриківська селищна 
� Святовасилівська сільська 
� Чумаківська сільська  Д
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Заступник директора з навчальної  роботи       Інна МАЙБОРОДА 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 


