
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 Дмитрівни 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат №102 



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Безрук Катерина Олександрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021   

м. Дніпро 

Сертифікат №103  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Білан Ірина Олегівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
  

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №104 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від 13.12.2021 р.  № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №105 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.  № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №106 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.  № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №107 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.  № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №108 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.  № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №109  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Герасимчук Олексій Олегович 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.  № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №110 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.  № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №111 



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Гончарова Марина Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.  № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №112  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Горобець Діана Михайлівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.  № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №113 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.  № 85/01-04  

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

 

Сертифікат №114  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Жовтоштан Яна Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.  № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №115  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Завгородня Ольга Петрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №116  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №117  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від  13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №118 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти”  тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від  13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №119  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Івановська Софія Володимирівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від  13.12.2021 р.    № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №120  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат №121 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №122  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Канчук Ігор Іванович 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №123  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №124 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №125  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Коротенко Наталія Миколаївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №126 



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Косодрига Надія Петрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №127 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат №128  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Крисеєва Катерина Віталіївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №129  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Кузніцова Анастасія Андріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №130  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат №131 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №132  

 



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Майстренко Інна Олександрівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат №133  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №134 

 



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Максюта Ганна Юріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №135  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №136  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Мельникова Наталія Андріївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №137  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Мітіна Галина Семенівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

  

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №138  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

  

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №139  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Ніколаєва Наіра Михайлівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №140  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Небилиця Вікторія Анатоліївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №141 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

 
Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР      від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №142 



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Онофраш-Попескул Крістіна Григорівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04  

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №143  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат № 144 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР     від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №145  



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №146  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Полога Вікторія Анатоліївна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин 
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021   

м. Дніпро 

Сертифікат №147 



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-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №148  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Рогожина Валентина Федорівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР    від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
  

24 листопада 2021 

м. Дніпро 

Сертифікат №149  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Саюк Тетяна Іванівна 
 

був (ла) учасником обласного семінару-тренінгу по роботі з творчо 

обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості 

в процесі пошукової і дослідницько–експериментальної діяльності в закладах  

позашкільної освіти” тривалістю 6 годин  
 

Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР      від 13.12.2021 р.   № 85/01-04 

 

 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

м. Дніпро 

Сертифікат №150  



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-тренінгу по роботі з творчо  

                            обдарованою молоддю за темою “Розвиток творчої активності особистості                      

в процесі пошукової і дослідницько-експериментальної діяльності 

в закладах позашкільної освіти”  тривалістю 6 годин 
 

                             Наказ КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР  від  13.12.2021 р.   № 85/01-04  

                                        

 

                                            Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР       Юрій ПЕДАН 

 
 

24 листопада 2021  

                     м. Дніпро                                                                                                     

                                                                                                                                                    Сертифікат №151 


