
Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Святенко Людмила 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 №152 



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Синичич Людмила 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 №153   



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-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 №154 



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Степанюк Наталія Борисівна 
 

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 №155  



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-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 №156  



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-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 №157  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Текученко Тетяна 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 №158  



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-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 №159   



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-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 №160  



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-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 №161  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Федоркіна 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 №162   



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Ханченко  Дар’я 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 №163  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Хрієнко Ніна Георгіївна 
 

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 №164   



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-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 №165   



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-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 №166   



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 Віталіна 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 №167  



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Шепетуха  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 №168  



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-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 №169    



Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

 

 

 

 

засвідчує, що 
 

Шубкіна Ірина 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 №170   


