
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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин  
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 050 



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат № 051  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Бурко Світлана Миколаївна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства 

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

  
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.  № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 052  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Василенко Валентина Василівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства 

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.  № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 053  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Ващенко Людмила Олексіївна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.  № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 054  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Гейко Ольга Миколаївна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.  № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 055  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Гнєзділова Олена Миколаївна  
 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.  № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 056  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Гостяєв Євгеній Вікторович 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.  № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 057   



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 058  



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 Неля Іванівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 059  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Даценко Тетяна Юріївна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 060  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Деркач Оксана Олександрівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 061  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Заводськова Любов Іванівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 062  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 063  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Здебська Катерина Григорівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 064  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Земскова Людмила Олександрівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 065  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 066  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 067  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.    № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 068  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Книш Марина Володимирівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 069  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Кокнаєв Сергій Олексійович 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 070  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.    № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 071  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 072  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Крикун Галина Віталіївна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 073  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 074  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 075  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Мостовий Павло Андрійович 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 076  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Немкова Олена Валеріївна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 077  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 078  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Олєшкевич Тамара Миколаївна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 079  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 080  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 081  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 082  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 083  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 084  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Синчук Неля  Григорівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.    № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 085  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Скуріхіна Олена Петрівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 086  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Сорока Тетяна Григорівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.    № 14/01-04 

  

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 087  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Тесленко Наталія Василівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.    № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 089  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 090  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Топорова Тетяна Володимирівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 091  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Тороп Тамара Володимирівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.    № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 092  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Усенко Ірина Сергіївна  

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.    № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 093  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Цимбал  Таміла Володимирівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.    № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 094  



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 аграрного напряму та квітникарства 

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.    № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 095  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Чобан Ольга Анатоліївна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 096  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Шишова-Волошина Оксана Ігорівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 097  



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 аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 098  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Янченко Тетяна Володимирівна 

 

був (ла) учасником обласного семінару аграрного напряму та квітникарства  

за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат № 099  



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 аграрного напряму та квітникарства 

                            за темою “Формування основ наукового мислення при проведенні досліджень  

                          аграрного напряму та квітникарства” тривалістю 6 годин 
 

 

                             Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  15.04.2021 р.   № 14/01-04 
                                        

 

 

                                            Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

30 березня 2021 

м. Дніпро                          

                                                                                                                                                     Сертифікат № 100 


