
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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 171



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 172



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Бойко Ольга Юріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 173



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Бурдейна Тетяна Юріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 174



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 175



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 176



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 Тетяна Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 177



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Венту Оксана Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 178



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Гайдай Наталя Григорівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 179



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Гаркуша Світлана Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 180



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Гвоздь Ірина Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 181



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Гнєтньова Наталя Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 182



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 183



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Гуменюк Любов Михайлівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 184



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 185



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Діякон Дмитро Віталійович 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 186



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Забоєнко Любов Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 187



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 188



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 189



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 190



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 191



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Зубрицька Аліна Олегівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 192



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 193



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 194



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 195



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 196



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Козловська Катерина Сергіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 197



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 198



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 199



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 200



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Корнієнко Ольга Валеріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 201



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Коряк Лілія Валеріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 202



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 203



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 204



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Курілова Ірина Олексіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 205



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 206



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Лісовицька-Єгорова Вікторія Романівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 207



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Лободюк Валентина Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 208



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Маздор Лілія Іванівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 209



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Майборода Інна Олександрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 210



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 211



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Мажара Світлана Павлівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 212



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Негоднікова Тамара Іллівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 213



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 214



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 215



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 216



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 217



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 218



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Патрушев Костянтин Сергійович 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 219



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Пушко Інна Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 220



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 221



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Польчик Людмила Дмитрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 222



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Постол Світлана Іванівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 223



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 224



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Раковець Ольга Сергіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 225



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 226



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Руденко Людмила Леонідівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 227



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Сидоренко Ольга Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 228



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Cкуріхіна Олена Петрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 229



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Сомборскька Наталія Петрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 230



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Співак Дар’я Сергіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 231



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 232



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 233



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Таран Лідія Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 234



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Тарасенко Людмила Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 235



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Твереза Тетяна Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 236



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 237



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Тротнер Вікторія Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 238



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 Олена Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 239



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Цикало Ніна Василівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 240



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 241



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 242



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 Ольга Іванівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 243



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 244



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 “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 245



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 246



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 еколого-природоохоронного напряму  

за темою “Дослідницька діяльність еколого-натуралістичного напряму в умовах 

недостатнього лабораторного забезпечення” тривалістю 6 годин 
 

 
23 лютого 2022 

м. Дніпро 

Сертифікат № 247 


