
  
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 

 
_    15.04.   2021                                         м. Дніпро    № 14/01-044 

 
Про видачу сертифікатів учасникам 
обласного семінару за темою  
“Формування основ наукового мислення  
при проведенні досліджень аграрного  
напряму та квітникарства” 
 
 

Відповідно до плану роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2021 рік, 30 березня поточного 
року для методистів та керівників гуртка аграрного та квітково-
дендрологічного напрямів роботи закладів позашкільної освіти, вчителів 
природничих дисциплін закладів загальної середньої та професійно-технічної 
освіти був проведений обласний семінар за темою “Формування основ 
наукового мислення при проведенні досліджень аграрного напряму та 
квітникарства”.  

За результатами роботи семінару 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити список учасників обласного семінару аграрного напряму та 

квітникарства, які отримують сертифікати (загальна кількість – 6 годин) 
(додається). 

2. Відповідальність виготовлення електронних сертифікатів та 
розміщення на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” та 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  15.04.  2021  № 14/01-04 

 
 

СПИСОК 
учасників обласного семінару аграрного напряму та квітникарства за темою 

“Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  
аграрного напряму та квітникарства” для отримання сертифікатів 

  
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові педагога 

 

Освітній заклад Номер 
сертифіката 

1. БАСАНСЬКА 
Владлена 
Дмитрівна 

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

050 

2. БЄЛОХА 
Світлана  
Сергіївна 

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

051 

3. БУРКО  
Світлана 
Миколаївна 

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

052 

4. ВАСИЛЕНКО 
Валентина 
Василівна 

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

053 

5. ВАЩЕНКО 
Людмила 
Олексіївна 

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

054 

6. ГЕЙКО  
Ольга  
Миколаївна 

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

055 

7. ГНЄЗДІЛОВА 
Олена 
Миколаївна 

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

056 

8. ГОСТЯЄВ 
Євгеній 
Вікторович 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” Павлоградської міської 
ради 

057 

9. ГРИГОР’ЄВ  
Денис 
Валентинович 

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

058 

10. ГУРОВА  
Неля  
Іванівна 

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

059 

11. ДАЦЕНКО  
Тетяна  
Юріївна 

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

060 
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12. ДЕРКАЧ 

Оксана 
Олександрівна 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської 
ради 

061 

13. ЗАВОДСЬКОВА 
Любов  
Іванівна 

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

062 

14. ЗАХАРЧЕНКО  
Ольга 
Василівна 

Комунальний заклад “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” Нікопольської 
міської ради 

063 

15. ЗДЕБСЬКА 
Катерина 
Григорівна 

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

064 

16. ЗЕМСКОВА 
Людмила 
Олександрівна 

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

065 

17. ЗУБКОВА 
Валентина 
Григорівна 
 

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

066 

18. ІГНАТЧЕНКО  
Наталія  
Василівна 

Комунальний заклад “Чумаківська 
загальнольноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Томаківської селищної ради 

067 

19. КІЗЕНКО  
Оксана  
Петрівна 

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

068 

20. КНИШ  
Марина 
Володимирівна 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Обухівської селищної ради 

069 

21. КОКНАЄВ  
Сергій 
Олексійович 

Комунальний заклад “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” Нікопольської 
міської ради 

070 

22. КОРОБКА 
Юлія  
Сергіївна 

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

071 

23. КРИВУЛЯ  
Ірина  
Григорівна 

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

072 

24. КРИКУН 
Галина 
Віталіївна 

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

073 

25. ЛАПІНА  
Ольга  
Петрівна 

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

074 

26. МАСЛАК 
Вікторія 
Сергіївна 

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

075 
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27. МОСТОВИЙ 

Павло  
Андрійович 

Філія “Водянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
- заклад дошкільної освіти” комунального закладу 
“Новов’язівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Юр’ївської селищної ради 

076 

28. НЕМКОВА  
Олена  
Валеріївна 

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

077 

29. НІКОЛАЄНКОВА 
Ольга 
Віталіївна 

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

078 

30. ОЛЄШКЕВИЧ 
Тамара 
Миколаївна 

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

079 

31. ПАНЧЕНКО 
Світлана 
Вікторівна 

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

080 

32. ПАСТУШКОВА  
Анна 
Валеріївна 

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

081 

33. ПОЛОЖІЙ  
Лідія  
Василівна 

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

082 

34. РАДЗІКОВСЬКА  
Лілія 
Олексіївна 

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

083 

35. РОЗУМНА  
Ірина  
Миколаївна 

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

084 

36. СИНЧУК 
Неля  
Григорівна 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” Павлоградської міської 
ради 

085 

37. СКУРІХІНА 
Олена  
Петрівна 

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

086 

38. СОРОКА  
Тетяна  
Григорівна 

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

087 

39. ТЕСЛЕНКО  
Наталія  
Василівна 

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

089 

40. ТИШКЕВИЧ 
Володимир 
Терентійович 

Комунальний навчальний заклад “Центр 
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради 

090 

41. ТОПОРОВА 
Тетяна 
Володимирівна 

Відокремлений підрозділ Богданівської філії І – ІІ 
ступенів КЗ “Богданівська опорна загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради 
 

091 
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42. ТОРОП  

Тамара 
Володимирівна 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Обухівської селищної ради 

092 

43. УСЕНКО 
Ірина 
Сергіївна 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської 
ради 

093 

44. ЦИМБАЛ  
Таміла 
Володимирівна  

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

094 

45. ЧЕТВЕРИКОВА 
Олена 
Миколаївна 

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

095 

46. ЧОБАН 
Ольга  
Анатоліївна 

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

096 

47. ШИШОВА- 
ВОЛОШИНА 
Оксана  
Ігорівна 

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

097 

48. ШПІТЬКО 
Надія  
Сергіївна 

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

098 

50. ЯНЧЕНКО  
Тетяна 
Володимирівна 

Комунальний заклад освіти “Володимирівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської 
селищної ради 

099 

51 ЯСИК  
Ніна 
Федорівна 

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

100 

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


