
Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Артеменко Тетяна Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 001 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Басанська Владлена Дмитрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 002 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Бєлоха Світлана Сергіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 003 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Бушина Світлана Олександрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 004 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Васильєва Світлана Артемівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 005 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Воронкова Анжеліка Іванівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 006 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Горай Анастасія Анатоліївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 007 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Григор’єв Денис Валентинович 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 008 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Гурова Ніла Іванівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 009 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Захарченко Ольга Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 010 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Зель Юлія Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 011 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Зубкова Валентина Григорівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 012 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Іванус Алла Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 013 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Ігнатченко Наталія Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 014 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Кириченко Катерина Борисівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 015 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Кізенко Оксана Петрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 016 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Кондратьєва Тетяна Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 017 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Коробка Юлія Сергіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 018 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Косодрига Надія Петрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 019 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Кошова Наталя Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 020 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Кривуля Ірина Григорівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 021 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Лапіна Ольга Петрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 022 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Макаренко Лідія Григорівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 023 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Максимчук Тамара Петрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 024 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Маслак Вікторія Сергіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 025 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Мітасьова Тетяна Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 026 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Панченко Світлана Вікторівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 027 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Пархоменко Наталія Новомирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 028 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Пастушкова Анна Валеріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 029 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Печеневська Наталія Михайлівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 030 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Положій Лідія Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 031 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Прокопенко Анжела Валеріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 032 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Пушкарь Наталія Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 033 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Радзіковська Лілія Олексіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 034 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Розумна Ірина Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 035 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Сіренко Ніна Іванівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 036 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Старушенко Ганна Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 037 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Стасенко Анастасія Віталіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 038 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Суліма Анжела Юріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 039 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Тишкевич Володимир Терентійович 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 040 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Тітченко Ірина Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 041 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Чеканнікова Ганна Ігорівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 042 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Четверикова Олена Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 043 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Чирюк Юлія Анатоліївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 044 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Шевченко Наталія Іванівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 045 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Шишканова Ганна Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 046 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Шпітько Надія Сергіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 047 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Ясик Ніна Федорівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 048 



Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 
 
 
 

 
засвідчує, що 

 

Ніколаєнкова Ольга Віталіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  03.03.2021 р.  №  09/01-04 
 
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 
 
 

24 лютого 2021 
м. Дніпро 

Сертифікат № 049 


