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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
_   03.03.   2021                                        м. Дніпро    № 0   09/01-04        4 

 
Про видачу сертифікатів учасникам 
обласного семінару “Сучасна модель 
організації дослідницько-природоохоронної 
діяльності в закладах освіти області” 
 
 

Відповідно до плану роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2021 рік, 24 лютого поточного року 
для методистів та керівників гуртка екологічного та біологічного профілю 
закладів позашкільної освіти, вчителів природничих дисциплін закладів 
загальної середньої та професійно-технічної освіти був проведений обласний 
семінар еколого-природоохоронного напряму за темою “Сучасна модель 
організації дослідницько-природоохоронної діяльності в закладах освіти 
області”.  

За результатами роботи семінару 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити список учасників обласного семінару еколого-

природоохоронного напряму за темою “Сучасна модель організації 
дослідницько-природоохоронної діяльності в закладах освіти області”, які 
отримують сертифікати (загальна кількість – 6 годин) (додається). 

2. Відповідальність за розміщення на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” та 
виготовлення електронних сертифікатів покласти на заступника директора  
КЗО “ОЕНЦДУМ” з виховної роботи Крикун Г.В.,  

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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від  03.03. 2021  №   09/01-04 

 
СПИСОК 

учасників обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  
за темою “Сучасна модель організації дослідницько-природоохоронної 

діяльності в закладах освіти області”,  
які отримують сертифікати 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

педагога 

Заклад Номер 
серти-
фіката 

1. АРТЕМЕНКО  
Тетяна 
Володимирівна 

Комунальний заклад “Софіївський центр творчості” 
Софіївської селищної ради 

001 

2. БАСАНСЬКА  
Владлена 
Дмитрівна 

Комунальний заклад “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської 
області” 

002 

3. БЄЛОХА 
Світлана 
Сергіївна 

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

003 

4. БУШИНА  
Світлана 
Олександрівна 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда 

004 

5. ВАСИЛЬЄВА  
Світлана 
Артемівна 

Державний професійно-технічний навчальний 
заклад “Криворізький професійний гірничо-
електромеханічний ліцей” 

005 

6. ВОРОНКОВА  
Анжеліка 
Іванівна 

Комунальний заклад “Васильківський центр 
позашкільної освіти” Васильківської селищної ради 

006 

7. ГОРАЙ  
Анастасія 
Анатоліївна 

Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

007 

8. ГРИГОР’ЄВ  
Денис 
Валентинович 

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

008 

9. ГУРОВА 
Ніла Іванівна 

Комунальний заклад освіти “Іверський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” 
Новопокровської селещної ради 

009 

10. ЗАХАРЧЕНКО  
Ольга Василівна 

Комунальний заклад “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” 
 

010 
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Продовження списку 

 
11. ЗЕЛЬ  

Юлія Василівна 
Комунальний заклад “Слобожанський навчально-
виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради 

011 

12. ЗУБКОВА  
Валентина 
Григорівна 

Комунальний заклад “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської 
області” 

012 

13. ІВАНУС 
Алла Василівна 

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

013 

14. ІГНАТЧЕНКО  
Наталія 
Василівна 

Заклад освіти “Чумаківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Томаківської селищної ради 

014 

15. КИРИЧЕНКО  
Катерина 
Борисівна 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда 

015 

16. КІЗЕНКО  
Оксана Петрівна 

Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

016 

17. КОНДРАТЬЄВА 
Тетяна 
Василівна 

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

017 

18. КОРОБКА 
Юлія Сергіївна 

Комунальний заклад “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської 
області” 

018 

19. КОСОДРИГА  
Надія Петрівна 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Центр дитячої та юнацької творчості “Гармонія” 
Криворізької міської ради 

019 

20. КОШОВА  
Наталя 
Володимирівна 

Опорний заклад “Васильківський навчально-
виховний комплекс № 1 імені М.М. Коцюбинського 
“загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад” Васильківської селищної ради 

020 

21. КРИВУЛЯ  
Ірина Григорівна 

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

021 

22. ЛАПІНА  
Ольга Петрівна 

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

022 

23. МАКАРЕНКО  
Лідія Григорівна 

Комунальний заклад “Слобожанський навчально-
виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради 

023 

24. МАКСИМЧУК  
Тамара Петрівна 

Опорний заклад “Васильківський навчально-
виховний комплекс № 1 імені М.М. Коцюбинського 
“загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад” Васильківської селищної ради  

024 
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25. МАСЛАК  

Вікторія 
Сергіївна 

Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Межівська загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-інтернат” Межівської 
селищної ради 

025 

26. МІТАСЬОВА  
Тетяна 
Миколаївна 

Комунальний заклад “Слобожанський навчально-
виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради 

026 

27. ПАНЧЕНКО  
Світлана 
Вікторівна 

Комунальний заклад “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської 
області” 

027 

28. ПАРХОМЕНКО  
Наталія 
Новомирівна 

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

028 

29. ПАСТУШКОВА  
Анна Валеріївна 

Комунальний заклад “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської 
області” 

029 

30. ПЕЧЕНЕВСЬКА  
Наталія 
Михайлівна 

Комунальний заклад освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55” 
Криворізької міської ради 

030 

31. ПОЛОЖІЙ  
Лідія Василівна 

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

031 

32. ПРОКОПЕНКО  
Анжела 
Валеріївна 

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

032 

33. ПУШКАРЬ  
Наталія 
Володимирівна 

Комунальний заклад “Дубовиківська середня 
загальноосвітня школа” Дубовиківської сільської 
ради 

033 

34. РАДЗІКОВСЬКА  
Лілія Олексіївна 

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

034 

35. РОЗУМНА  
Ірина 
Миколаївна 

Комунальний заклад освіти “Калинівська середня 
загальноосвітня школа - загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Гречаноподівської 
сільської ради 

035 

36. СІРЕНКО  
Ніна Іванівна 

Навчально-методичний центр професійно-технічної 
освіти у Дніпропетровській області 

036 

37. СТАРУШЕНКО 
Ганна 
Миколаївна 

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти 
“Криворізький професійний ліцей” 

037 

38. СТАСЕНКО  
Анастасія 
Віталіївна 

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

038 
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39. СУЛІМА  

Анжела Юріївна 
Державний навчальний заклад “Міжрегіональне 
вище професійне училище з поліграфії та 
інформаційних технологій” м. Дніпра 

039 

40. ТИШКЕВИЧ 
Володимир 
Терентійович 

Комунальний навчальний заклад “Центр 
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради 

040 

41. ТІТЧЕНКО  
Ірина 
Володимирівна 

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

041 

42. ЧЕКАННІКОВА  
Ганна Ігорівна 

Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

042 

43. ЧЕТВЕРИКОВА  
Олена 
Миколаївна 

Комунальний заклад “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської 
області” 

043 

44. ЧИРЮК  
Юлія 
Анатоліївна 

Комунальний заклад позашкільної освіти “Будинок 
творчості дітей та юнацтва” Покровської міської 
ради 

044 

45. ШЕВЧЕНКО 
Наталія Іванівна 

Комунальний заклад освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55” 
Криворізької міської ради 

045 

46. ШИШКАНОВА  
Ганна 
Миколаївна 

Державний професійно-технічний навчальний 
заклад “Дніпровський регіональний центр 
професійно-технічної освіти” 

046 

47. ШПІТЬКО 
Надія Сергіївна 

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

047 

48. ЯСИК  
Ніна Федорівна 

Комунальний заклад “Новомиколаївська середня 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради 

048 

49. НІКОЛАЄНКОВА 
Ольга Віталіївна 

Філія комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради “Шафран” 

049 

 
 

Заступник директора        Інна МАЙБОРОДА 
з навчальної роботи 
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 


