
Н А К А З 

14 жовтня 2010 р. № 46 
 
 

Про нагородження педагогічних 
працівників з нагоди 85-річчя 
юннатівського руху 
 
 

З метою відзначення педагогічних працівників за плідну педагогічну діяльність у справі 
виховання підростаючого покоління, вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти, 
організацію навчальної, науково-методичної, науково-дослідної роботи та з нагоди 85-ої 
річниці юннатівського руху 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити Почесною грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 
Міністерства освіти і науки України 
 

Агеєву Ларису 
Миколаївну 

- директора Донецького обласного еколого-
натуралістичного центру 

Андрійченко Ганну 
Максимівну 

- вчителя біології та хімії Цибульковської СЗШ І-ІІІ ст. 
Царичанського району Дніпропетровської області 

Баскевич Олену 
Петрівну 

- практичного психолога Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Богатир Тетяну Василівну - завідуючу відділом Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької області 

Борищук Валентину 
Григорівну 

- вчителя біології Великомацевицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району 
Хмельницької області 

Боярчук Ніну 
Іванівну 

- директора Горянівської ЗОСШ, Дніпропетровського 
району, Дніпропетровської області 

Брик Ганну Йосипівну - вчителя біології Великокарабчиївської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Городоцького району Хмельницької 
області 

Васільчук Валентину 
Григорівну 

- вчителя біології Нетішинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 2 Хмельницької області 

Ващука Сергія 
Степановича 

- вчителя біології Стецьківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Старокостянтинівського району 
Хмельницької області 

Величко Ірину 
Анатоліївну - 

керівника гуртка Севастопільського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Веріженко Наталію 
Олександрівну - 

керівника гуртка Покотилівської станції юних 
натуралістів Харківської області 

Вертипороха Петра 
Михайловича - 

директора Петрівської ЗОШ І-ІІ ступенів Чернігівської 
області 



Виноградську Людмилу 
Веніамінівну 

- вчителя біології Коськівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Шепетівського району Хмельницької області 

Віцюк Валентину 
Степанівну 

- вчителя біології Шепетівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 4 ім. Валі Котика Хмельницької області 

Волинський обласний 
еколого- 
натуралістичний центр 

- установа 

Волощенко Олену 
Борисівну 

- вчителя біології Василівського НВК І-ІІІ ст. 
Новомосковського району Дніпропетровської області 

Гавриленко Аліну 
Миколаївну - 

вчителя початкових класів школи-дитячого садка 
«Дивосвіт» м. Києва 

Гаврилюк Стефанію 
Іванівну 

- керівника гуртків Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької області 

Гайдей Олену 
Олексіївну 

- завідуючу відділом організаційно-масової та оздоровчо-
реабілітаційної роботи Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Галицьку Ольгу 
Володимирівну 

- керівника гуртків комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» 

Гаражину Олену Семенівну - керівника гуртків відділу прикладної біології 
Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької 
творчості 

Григорова Ігоря 
Миколайовича 

- вчителя біології Масівецької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Хмельницького району Хмельницької області 

Грузевич Галину Іванівну - керівника творчих учнівських об'єднань Вінницької 
обласної станції юних натуралістів 

Гуменюк Світлану 
Андріївну 

- вчителя біології Чорниводської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області 

Давідову Тамару 
Олександрівну 

- керівника гуртка Ялтинського позашкільного навчального 
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Автономної Республіки Крим 

Дармограй Наталію 
Олександрівну 

- методиста Дунаєвецької районної станції юних 
натуралістів Хмельницької області 

Дацюк Наталію 
В'ячеславівну 

- завідуючу дитячим дошкільним закладом № 31 м. Вінниці 

Дорофей Олену 
Анатоліївну 

- методиста Донецького обласного еколого-
натуралістичного центру 

Доскалюк Тетяну Іванівну - керівника гуртків Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької області 

Драчук Галину Петрівну  вчителя біології Сковородківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району 
Хмельницької області 

Єреміцу Юлію 
Назарівну 

- керівника гуртків Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької області 

Жовтоножук Любов - методиста Вінницької обласної станції юних натуралістів 



Яківну 
Завальську Оксану 
Дмитрівну 

- керівник гуртків Дунаєвецької районної станції юних 
натуралістів Хмельницької області 

Заграй Олену Дмитрівну - вчителя біології і хімії Веснянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району 
Хмельницької області 

Зенюк Азу Прокопівну - методиста Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

Іванову Неонілу 
Романівну 

- вчителя біології Чаньківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Дунаєвецького району Хмельницької області 

Іноземцева Сергія 
Анатолійовича 

- керівника гурткової роботи Путивльського районного 
центру позашкільної роботи Сумської області 

Кирилюк Клавдію 
Вікторівну 

- вчителя біології Гальчинецької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Теофіпольського району Хмельницької 
області 

Кліщар Ларису 
Миколаївну 

- керівника гуртків Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Ковтуняка Василя 
Сергійовича 

- директора Староушицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Кам'янець-Подільського району Хмельницької 
області 

Козицьку Ольгу 
Аркадіївну 

- керівника гуртка, методиста Кримського 
республіканського позашкільного навчального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» 

Колоднюк Ларису 
Василівну 

- вчителя хімії та географії Ліщанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Ізяславського району Хмельницької 
області 

Комунальний заклад 
«Станція юних 
натуралістів» 
Рівненської обласної 
ради 

- установа 

Конотопську 
загальноосвітню школу І-
ІІІ ступенів №7 
Конотопської міської 
ради Сумської області 

- установа 

Коньшіну Гульфію 
Айдерівну 

- вихователя-методиста дошкільного навчального закладу 
№ 16 м. Євпаторії Автономної Республіки Крим 

Копчук Ольгу Петрівну - вчителя біології Репужинецького НВК, керівника гуртків 
Заставнівського еколого-натуралістичного центру дітей 
та юнацтва Чернівецької області 

Корниєц Наталію 
Володимирівну 

- керівника гуртка Севастопільського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Кривоніс Валентину 
Василівну 

- керівника гурткової роботи Шосткинської міської станції 
юних натуралістів Сумської області 

Криворук Іванну 
Іванівну 

 
- 

вихователя-методиста дошкільного навчального закладу 
«сад-ясла» «Човник» № 11 м.Євпаторії Автономної 



Республіки Крим 
Кришталь Любов 
Миколаївну 

- керівника гуртка Севастопільського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Кротевич Катерину 
Іванівну 

- вчителя біології Карабчіївської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Теофіпольського району Хмельницької 
області 

Крупська Олену 
Олександрівну - 

керівника творчих учнівських об'єднань Вінницької 
обласної станції юних натуралістів 

Кузнецову Галину 
Євгеніївну 

- вчителя біології Антонінської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Красилівського району Хмельницької області 

Кузнецову Світлану 
Романівну - 

вчителя біології та хімії Свіршковецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Чемеровецького району Хмельницької області 

Куксу Миколу 
Микитовича - 

інженера Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

Кшевінську Людмилу 
Анатоліївну 

- вчителя біології Іванковецького навчально-виховного 
комплексу Хмельницького району Хмельницької області 

Левко Ларису 
Афанасіївну 

- вчителя початкових класів Староушицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам'янець-
Подільського району Хмельницької області 

Левицьку Ганну 
Василівну - 

методиста Івано-Франківської міської дитячої 
екологічної станції 

Литвиненко Тетяну 
Сергіївну 

- вчителя біології Новомиколаївської СЗШ № 2 
Верхньодніпровського району Дніпропетровської області 

Лісову Лілію 
Андріївну - 

керівника гуртків Царичанської районної станції юних 
натуралістів Дніпропетровської області 

Люту Тетяну 
Миколаївну 

- вихователя-методиста дошкільного навчального закладу 
«сад-ясла» № 4 «Лютик» м. Євпаторії Автономної 
Республіки Крим 

Малигу Тетяну 
Вікторівну 

- заступника директора з навчально-виховної роботи, 
вчителя біології та хімії Царичанської СЗШ І-ІІ ст. 
Царичанського району Дніпропетровської області 

Малієнко Юлію 
Миколаївну 

- вчителя біології Андріївської спеціалізованої 
різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянського району 
Запорізької області 

Манаєву Світлану 
Миколаївну 

- керівника гуртка, методиста Кримського 
республіканського позашкільного навчального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» 

Марчук Ліну Федорівну - вчителя біології Ганнопільского навчально-виховного 
комплексу Славутського району Хмельницької області 

Маслову Зою Іванівну - керівника «Мистецького салону» для старшокласників 
Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського 
р-ну м.Києва 

Матвєєву Ірину 
Василівну - 

вчителя біології та хімії ЗОШ № 2 м. Євпаторії 
Автономної Республіки Крим 

Мельник Лілію 
Костянтинівну 

- керівника гуртків Заставнівського еколого-
натуралістичного центру дітей та юнацтва Чернівецької 
області 



Метенко Галину Василівну - керівника гуртків комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» 

Мішкіну Раїсу 
Борисівну 

- завідуючу екологічним відділом Запорізького обласного 
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

Миколаївський обласний 
еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

- установа 

Мисюру Валентину 
Станіславівну 

- вчителя географії Бережанської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Хмельницького району Хмельницької області 

Михайловську Тетяну 
Миколаївну - 

керівника гуртків Івано-Франківської міської дитячої 
екологічної станції 

Молоток Галину Василівну  керівника еколого-натуралістичних гуртків 
Великобірківського будинку творчості школяра 
Тернопільського району 

Мосендз Інну Василівну - вчителя біології Волочиського навчально-виховного 
комплексу Волочиського району Хмельницької області 

Новака Володимира 
Олександровича 

- вчителя біології Голосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Летичівського району Хмельницької області, за 
сумісництвом керівника гуртків Хмельницького 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді 

Овсієнко Світлану 
Миколаївну 

- заступника директора з виховної роботи Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116 

Олійник Тетяну 
Анатоліївну - 

керівника гуртків Покотилівської станції юних 
натуралістів Харківської області 

Павлечко Ірину 
Богданівну 

- керівника гуртка, методиста Надвірнянського районного 
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва 
Івано-Франківської області 

Пасько Тамару 
Вікторівну 

 вчителя біології Пільноолексинецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької 
області 

Педагогічний та 
учнівський колектив 
Покотилівської станції 
юних натуралістів 
Харківської області 

- установа 

Петренко Світлану 
Олександрівну 

- керівника гуртків Павлоградської станції юних 
натуралістів Дніпропетровської області 

Плотнікова Сергія 
Сергійовича - 

заступника директора Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Подчинок Валентину 
Іванівну 

- керівника гуртків «Юний дослідник» Біляївського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
Одеської області 

Пшеничникову Олену 
Василівну 

- керівника гуртків Ровеньківського міського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Луганської 
області 



Рафаєлян Наталію 
Олександрівну 

- керівника гуртка юних конярів відділу прикладної біології 
Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької 
творчості 

Рачицьку Людмилу 
Семенівну 

- керівника гуртків Коммунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» 

Рехтину Тетяну 
Валеріївну 

- керівника гуртка Севастопільського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Рокоман Наталію 
Миколаївну 

- вчителя біології Григорівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Старокостянтинівського району 
Хмельницької області 

Савлюк Ніну Іванівну - вчителя біології та хімії Песецької загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Новоушицького району Хмельницької 
області 

Савчук Олександру 
Володимирівну 

- керівника гуртка, методиста Кримського 
республіканського позашкільного навчального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» 

Сапай Наталію 
Іванівну 

- вчителя біології та хімії Бабайківської СЗШ І-ІІІ ст. 
Царичанського району Дніпропетровської області 

Сову Сергія 
Яковича 

- вчителя біології Заславської СЗШ, керівника гуртків 
Магдалинівської районної станції юних натуралістів 
Дніпропетровської області 

Старинець Людмилу 
Іванівну 

- вчителя біології та хімії Сахновецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району 
Хмельницької області 

Тарасенко Людмилу 
Володимирівну 

- методиста Царичанської районної станції юних 
натуралістів Дніпропетровської області 

Тарчан Світлану 
Григорівну 

- вчителя хімії і біології Царичанської СЗШ І-ІІІ ст. 
Царичанського району Дніпропетровської області 

Татаренко Зою Сергіївну - вчителя хімії Борисівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Ізяславського району Хмельницької області 

Тимошенко Олену 
Олексіївну 

- керівника гуртків Покотилівської станції юних 
натуралістів Харківської області 

Топорову Тетяну 
Володимирівну 

- вчителя біології та географії Богданівської СЗШ І-ІІ ст. 
Павлоградського району Дніпропетровської області 

Федорчук Валентину 
Адамівну 

- культорганізатора Волинського обласного еколого - 
натуралістичного центру 

Химку Василину Іванівну - вчителя біології Горошовецького НВК, керівника гуртків 
Заставнівського еколого-натуралістичного центру дітей та 
юнацтва Чернівецької області 

Чернегу Валентину 
Василівну 

- вчителя біології та хімії Губчанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського    району 
Хмельницької області 

Черніговцеву Галину 
Семенівну 

- керівника гуртка Севастопільського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чоботар Світлану 
Георгіївну 

- керівника гуртків комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості 



учнівської молоді» 
Шойман Марію 
Михайлівну - 

вчителя географії Шубранецького ЗНЗ, Заставнівського 
району Чернівецької області 

Янюк Тетяну 
Олександрівну 

- вчителя біології Западинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Красилівського району Хмельницької області 

Ярушинську Світлану 
Вікторівну - 

педагог-організатор Дунаєвецької районної станції юних 
натуралістів Хмельницької області 

Ясик Ніну 
Федорівну 

- вчителя хімії та біології Новомиколаївської СЗШ      №1      
Верхньодніпровського району Дніпропетровської області 

Яценко Валентину 
Михайлівну 

- завідуючу біологічним відділом «Я і природа» Дитячого 
оздоровчо-екологічного центру Оболонського р-ну 
м. Києва 

Яценко Олександра 
Михайловича 

- вчителя біології та хімії Цибульковської СЗШ І-ІІІ ст. 
Царичанського району Дніпропетровської області 

Гарус Наталю Петрівну - методиста комунального закладу " Євпаторійська станція 
юних натуралістів Євпаторійської міської ради» 
Автономної Республіки Крим 

Говоруна Валентина 
Давидовича 

 вчителя біології колегіуму № 16 ім. В.Р. Козубняка м. 
Хмельницького, за сумісництвом керівника гуртків 
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

Головацьку Надію 
Теодозіївну - 

керівника гуртків Тернопільського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Дейнеку Надію 
Володимирівну - 

керівника гуртка Джанкойської міської станції юних 
натуралістів Автономної Республіки Крим 

Дулебу Уляну Василівну - керівника гуртків Тернопільського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Жестерьова Сергія 
Анатолійовича 

- методиста Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

Жестерьову Валентину 
Миколаївну 

- методиста Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

Зайцеву Людмилу 
Степанівну 

- керівника гуртків Павлоградської станції юних 
натуралістів Дніпропетровської області 

Іванишина Романа 
Володимировича 

- керівника гуртка Городенківської районної станції юних 
натуралістів Івано-Франківської області 

Казанцеву Людмилу 
Стефанівну 

- вчителя біології та хімії Заозерненської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Євпаторійської міської ради Автономної Республіки Крим 

Клепанчук Тетяну 
Вікторівну 

- директора Березівського районного Центру дитячої та 
юнацької творчості Одеської області 

Климанську Раїсу 
Іванівну 

- завідувачку еколого-натуралістичним відділом 
Комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»» м. 
Одеса 

Коваленко Сергія 
Івановича 

- учителя біології КЗ "Луганської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів №57 м. Луганська" 

Ковальчук Антоніну 
Миколаївну 

- вчителя біології Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Славутського району Хмельницької області 

Ковтун Єлизавету - методиста Хустської районної станції юних натуралістів 



Юліусівну Закарпатської області 
Левицьку Оксану 
Орестівну 

- керівника гуртків Тернопільського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Левченко Катерину 
Михайлівну 

- учителя біології КЗ "Вільхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Станично-Луганського району" Луганської області 

Ліпшиць Володимира 
Григоровича 

- керівника гуртка Кримського республіканського 
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Марченко Ларису 
Володимирівну 

- учителя біології та хімії КЗ "Лутугинський НВК школа - 
ліцей №1" Луганської області 

Мирну Галину 
Миколаївну 

- керівника гуртків Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Орлову Галину Павлівну - керівника гуртка Феодосійського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
«Інтелект» Автономної Республіки Крим 

Просєкова Ольгу 
Миколаївну 

- директора Ялтинського позашкільного навчального 
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Автономної Республіки Крим 

Прохненко Віру 
Григорівну 

- заступника директора Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Смірнову Олену Віталіївну - 
директора Білогірського районного центру дитячої та 
юнацької творчості Автономної Республіки Крим 

Смоляр Наталію Олексіївну - керівника гуртків Полтавського обласного еколого-
натуралістичного    центру    учнівської молоді, 
завідувачку кафедри екогології та охорони довкілля 
Полтавського       національного педагогічного 
університету   ом. В.Г. Короленка 

Соколовську Наталію 
Миколаівну 

- керівника     гуртка     Севастопільського центру еколого-
натуралістичної     творчості учнівської молоді 

Солдатченкову Наталію 
Миколаївну 

- культорганізатора  Джанкойської  міської станції юних 
натуралістів Автономної Республіки Крим 

Соловйову Людмилу 
Василівну 

- керівника гуртка Севастопільського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Травінську Фіалку Іванівну - вчителя біології Чорнівського НВК Новоселицького 
району Чернівецької області 

Харченко Олену 
Владиславівну 

- керівника гуртка Севастопільського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чвікову Людмилу 
Василівну 

- завідувачку        еколого-біологічним відділом Одеського     
обласного     гуманітарного центру позашкільної освіти та 
виховання 

Чорну Марію 
Андріївну 

- методиста       відділу еколого-натуралістичної творчості 
Токмацького Центру дитячої та юнацької творчості 
Запорізької області 

Яремчук Тетяну 
Андріївну 

- керівника гуртка Городенківської районної станції юних 
натуралістів Івано-Франківської області 

Середницька Катерина 
Романівна - 

методист Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Вербицький Ігор - лікар Національного еколого-натуралістичного центру 



Володимирович учнівської молоді 
Авдейко Сергій 
Петрович - 

завгосподарством Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Завітая Клара 
Миколаївна - 

майстер котельні Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Казарова Ольга 
Андріївна - 

методист Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Макаренко Марина 
Петрівна 

- лаборант Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Рябова Алла Василівна - лаборант Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Друзь Ніну Григорівна - фахівець Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Пітайкин Віктор Євгенович - 
фахівець Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Бондаренко Надія 
Степанівна - 

техпрацівник Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Ємельянова Валентина 
Пантелеймонівна - 

техпрацівник Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Лазарєва Людмила 
Федорівна 

- чергова навчального корпусу Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Мартинюк Лідія 
Михайлівна 

- комендант навчального корпусу Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Ковалевська Ніна 
Терентіївна 

- чергова навчального корпусу Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Сидоренко Ірина 
Володимирівна 

- ветлікар Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Оленєв Олександр 
Михайлович 

- методист Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Забуга Катерина Василівна - провідний фахівець Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Ковтяга Олена 
Володимирівна - 

керівник гуртка Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Воскобійник Вікторія 
Володимирівна - 

оператор комп'ютерного набору Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

2. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства 
освіти і науки України 

Лукашевич Галина 
Володимирівна 

- учитель географії та біології Водянської середньої 
загальноосвітньої школи Дніпропетровської області 

Крістальна Наталія 
Казимирівна 

- керівник гуртка міської станції юних натуралістів 
Дніпропетровської міської ради 

Петрова Ольга 
Станіславівна 

- керівник гуртка міської станції юних натуралістів 
Дніпропетровської міської ради 

Пасько Світлана 
Іванівна 

- керівник гуртка міської станції юних натуралістів 
Дніпропетровської міської ради 

Єрмоленко Людмила 
Василівна 

- директор Андріївської неповної середньої 
загальноосвітньої школи Дніпропетровської області 



Зубкова Валентина 
Григорівна 

- керівник гуртків міського еколого-натуралістичного 
центру дітей та учнівської молоді управління освіти 
виконавчого комітету Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області 

Луцук Володимир 
Миколайович 

- керівник гуртків міського еколого-натуралістичного 
центру дітей та учнівської молоді управління освіти 
виконавчого комітету Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області 

Синичич Людмила 
Іванівна 

- методист, керівник гуртка КЗ Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 
Дніпропетровського району 

Гузь Ірина 
Олександрівна 

- вчитель біології, основ здоров'я Булахівської 
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 
Дніпропетровської області 

Удовиченко Світлана 
Максимівна 

- завідуюча методичним кабінетом Магдалинівського 
районного відділу освіти Дніпропетровської області 

Пось Наталія Вікторівна - методист, керівник гуртків Харцизької міської станції 
юних натуралістів Донецької області 

Бутова Олена Юріївна - методист Макіївської міської станції юних 
натуралістів Донецької області 

Бєлікова Майя 
Михайлівна 

- керівник гуртка «Рослини - символи України» 
Макіївської міської станції юних натуралістів 
Донецької області 

Поркуяна Олега 
Вікторовича 

- директора Кіровоградського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Чорноусько Ольги 
Миколаївни 

- директора Світловодської міськСЮН 
Кіровоградської області; 

Химчак Галини 
Тимофіївни 

- заступника директора з навчально-методичної роботи 
Кіровоградського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Танасійчук Людмили 
Анатоліївни 

- заступника директора з навчально-виховної роботи 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді; 

Стрекалової Людмили 
Сергіївни 

- завідуючої інформаційно-методичним відділом 
Кіровоградського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Щура Олександра 
Миколайовича 

- завідуючого сільськогосподарським відділом 
Кіровоградського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Царенко Віри Іванівни  методиста з виховної роботи методичного кабінету 
відділу освіти Долинської райдержадміністрації 
Кіровоградської області; 

Кротенко Олени 
Михайлівни 

- методиста Кіровоградського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Кірюшина 
Володимира 
Євгеновича  

- кандидата біологічних наук Інституту зоології  

Лоцман Тетяни - методиста Кіровоградського обласного центру еколого-



Василівни натуралістичної творчості учнівської молоді; 
Коломійця Дмитра 
Олексійовича 

- методиста Кіровоградського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Кравченко Антоніни 
Леонідівни 

- методиста Новоукраїнського центру дитячої та 
юнацької творчості Кіровоградської області; 

Пранюк Наталії 
Петрівни 

- методиста будинку дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

Чабан Наталії 
Володимирівни 

- голови обласної Асоціації шкільних лісництв 
Кіровоградської області; 

Баланенко Анастасії 
Гаврилівни 

- керівника дитячої екологічної громадської організації 
«Паросток» Новгородківського району Кіровоградської 
області; 

Тимченко Наталії 
Петрівни 

- керівника екологічного гуртка Петрівського центру 
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області; 

Головка Сергія 
Володимировича 

- керівника туристично-краєзнавчого об'єднання учнівської 
молоді Ульяновського центру дитячої та юнацької 
творчості Кіровоградської області; 

Фоменко Ганни 
Володимирівни 

- керівника гуртка «Юні орнітологи» будинку дитячої та 
юнацької творчості Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 

Тимохіної Людмили 
Яківни 

- керівника гуртка «Знавці лікарських рослин» будинку 
дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області; 

Шевцова Анатолія 
Олексійовича 

- керівника орнітологічного гуртка 
Олександрійського центру дитячої та юнацької 
творчості Кіровоградської області; 

Федорова Вадима 
Миколайовича 

- керівника секції географічного краєзнавства 
наукового товариства учнів „Пошук" 
Олександрійського центру дитячої та юнацької 
творчості Кіровоградської області; 

Невінчаної Лідії 
Миколаївни 

- керівника гуртка Новомиргородського центру 
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 
області; 

Мацібори Асі Іванівни - керівника гуртка Гайворонського навчально-виховного 
об'єднання „Станція юних техніків-станція юних 
натуралістів" Кіровоградської області; 

Гончаренко Ольги 
Миколаївни 

-- культорганізатора Кіровоградського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Закутаєвої Ніни 
Олександрівни 

- керівника гуртка Кіровоградського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Лисенко Вікторії 
Олександрівни 

- керівника гуртка Кіровоградського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Москаленко Людмили 
Іванівни 

- керівника гуртка Кіровоградського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Лясота Василь 
Петрович 

- професор кафедри гігієни тварин і основ 
ветеринарної медицини Білоцерківського 
Національного аграрного університету 

Бойко Наталія - керівник гуртка «Юні дослідники природи» 



Василівна Яготинського районного будинку дитячої та 
юнацької творчості Київської області 

Шинкарук Галина 
Станіславівна 

- керівник екологічного гуртка Володарського 
районного центру творчості дітей та юнацтва 
Київської області 

Підлісна Надія 
Анатоліївна 

- керівник Пилиповицького учнівського лісництва 
Бородянського району Київської області 

Остапчук Світлана 
Володимирівна 

- директор Фастівського районного еколого -
етнографічного центру Київської області 

Мазун Юлія 
Михайлівна 

- методист Станції юних натуралістів м. Біла Церква 
Київської області 

Татарчук Валентина 
Іванівна 

- заступник директора з навчально-виховної роботи 
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області 

Юрченко Вероніка 
Олександрівна 

- завідуюча відділом Кримського республіканського 
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Малишев Аркадій 
Євгенович 

- керівник гуртка Феодосійського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді «Інтелект» 
Автономної Республіки Крим 

Іщенко Сергій 
Григорович 

- керівник гуртка Феодосійського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді «Інтелект» 
Автономної Республіки Крим 

Клещевич Галина 
Миколаївна 

- вихователь-методист дошкільного навчального 
закладу «ясла-садок» № 15 «Альонушка» м. 
Євпаторії Автономної Республіки Крим 

Рибакович Ганна 
Олексіївна 

- керівник гуртка Кримського республіканського 
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Семків Марія Дмитрівна - завідуюча відділом Кримського республіканського 
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Мала Галина Григорівна - керівник гуртка Кримського республіканського 
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Березовська Галина 
Антоніївна 

- директор Котовського районного центру позашкільної 
освіти та виховання Одеської області 

Браташ Віра Степанівна - методист Центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді м. Іллічівська Одеської області 

Дімова Софія Іванівна - директор Ширяївського районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості Одеської області 

Казьміров Іван 
Васильович 

- вчитель біології та географії Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Ширяєвського району Одеської області 

Кириченко Тетяна 
Дмитрівна 

- керівник гуртків Ізмаїльської міської станції юних 
натуралістів Одеської області 

Ковтун Лариса 
Володимирівна 

- керівник гуртків Березівського районного Центру 
дитячої та юнацької творчості Одеської області 

Ковтун Тетяна Петрівна - заступник директора з навчально-виховної роботи НВК 



№ 84 м. Одеса 
Кузьміна Тетяна Євгенівна - керівник гуртків Ізмаїльської міської станції юних 

натуралістів Одеської області 
Крец Маріана 
Пантеліївна 

- директор Ренійської районної станції юних 
натуралістів Одеської області 

Кучіна Оксана 
Володимирівна 

- методист еколого-натуралістичного підрозділу 
Одеського обласного гуманітарного центру 
учнівської молоді 

Макарова Ольга Корніївна - керівник гуртків Ізмаїльської міської станції юних 
натуралістів Одеської області 

Ніточко Марія Іванівна - керівник гуртків еколого-натуралістичного 
підрозділу Одеського обласного гуманітарного 
центру учнівської молоді 

Окатова Тетяна Юріївна - директор Білгород-Дністровського районного Центру 
позашкільної освіти та виховання Одеської області 

Околодько Алла 
Андріївна 

- методист еколого-натуралістичного центру 
Суворовського району м. Одеси 

Петроченко Наталія 
Володимирівна 

- методист еколого-натуралістичного центру 
Суворовського району м. Одеси 

Роскола Ніна Федорівна - директор Котовської міської станції юних 
натуралістів Одеської області 

Русіна Наталія 
Борисівна 

- керівник гуртків еколого-натуралістичного 
підрозділу Одеського обласного гуманітарного 
центру учнівської молоді 

Ряшенцева Олександра 
Борисівна 

- методист еколого-натуралістичного підрозділу 
Одеського обласного гуманітарного центру 
учнівської молоді 

Сокаль Тетяна 
Миколаївна 

- керівник гуртків Березівського районного Центру 
дитячої та юнацької творчості Одеської області 

Тиха Маргарита Вікторівна - завідувачка еколого-натуралістичним відділом 
Білгород-Дністровського районного Центру 
позашкільної освіти та виховання Одеської області 

Трегубова Алевтина - директор Білгород-Дністровського міського Центру 
Ізидорсівна - дитячої творчості Одеської області 
Тоболток Світлана 
Василівна 

- методист Ізмаїльської міської станції юних 
натуралістів Одеської області 

Чебан Олексій 
Савелійович 

- директор Будинку юних натуралістів Ананівського 
району Одеської області 

Гавриленко Ганна 
Вікторівна 

- керівник гуртків Лозівської міської станції юних 
натуралістів Лозівської міської ради 

Леонова Світлана 
Віталіївна 

- керівник гуртків Куп'янської станції юних натуралістів 
Куп'янської міської ради Харківської області 

Капій Ірина Вікторівна - вчитель біології Куп'янської гімназії № 3 
Куп'янської міської ради Харківської області 

Сахно Валентина 
Іванівна 

- вчитель біології Куп'янської загальноосвітньої школи І - 
III ступенів №6 Куп'янської міської ради Харківської 
області 

Романенко Валентина - вчитель біології Куп'янської загальноосвітньої школи І - 



Миколаївна III ступенів № 11 Куп'янської міської ради Харківської 
області 

Осадча Ірина 
Анатоліївна 

- методист відділу освіти Куп'янської міської ради 
Харківської області 

Пащенко Наталія 
Степанівна 

- начальник відділу освіти Куп'янської міської ради 
Харківської області 

Положивець Ольга 
Віталіївна 

- заступник директора з виховної роботи Куп'янської 
гімназії №2 Куп'янської міської ради Харківської області 

Ківшарь Вікторія 
Миколаївна 

- вчитель біології Куп'янської загальноосвітньої 
школи І - III ступенів № 1 Куп'янської міської 

Скорнякова Катерина 
Іванівна 

- вчитель Піщанського НВК Красноградського району 

Ноженко Ірина 
Володимирівна 

- вчитель Наталинського НВК Красноградського 
району 

Перловська Надія 
Миколаївна 

- директор Будинку юнацької творчості Чугуївського 
району 

Далькіна Валентина 
Володимирівна 

- керівник гуртків Будинку юнацької творчості 
Чугуївського району Харківської області 

Шкрябіна Людмила 
Іванівна 

- керівник гуртків будинку юнацької творчості 
Чугуївського району Харківської області 

Штих Наталія 
Йосипівна 

- керівник гуртків Будинку юнацької творчості 
Чугуївського району Харківської області 

Влащенко Катерина 
Леонідівна 

- керівник гуртків Покотилівської станції юних 
натуралістів Харківського району 

Фельдман Олександр 
Борисович 

- народний депутат України 

Карпенко Сергій 
Павлович 

- лісничий Бабаївського лісництва Жовтневого 
держлісгоспу Харківської області 

Касілов Василь 
Іванович 

- директор ЧП «Мівалі» 

Червоний Анатолій 
Сергійович 

- начальник відділу освіти Харківської 
райдержадміністрації 

Зубко Олександр 
Миколайович 

- директор Покотилівського ліцею «Промінь» 

Молчанова Ірина 
В'ячеславівна 

- відповідальний секретар Президії Харківської 
обласної ради Українського товариства охорони 
природи 

Шумейко Олександр 
Сергійович 

- заступник голови Президії Харківської обласної ради 
Українського товариства охорони природи 

Мусієнко Сергій 
Іванович 

- начальник Харківського обласного управління 
лісового та мисливського господарства 

Попов Олександр 
Федорович 

- заступник начальника Харківського обласного 
управління лісового та мисливського господарства 

Муковоз Сергій 
Вікторович 

- керівник шкільних лісництв Харківського обласного 
управління лісового та мисливського господарства 

Задорожний Костянтин 
Миколайович 

- головний редактор журналу Біологія" 



Коваленко Інна 
Володимирівна 

- керівник гуртків Херсонського обласного Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Коротка Тетяна 
Олександрівна 

- заступник директора з навчально-виховної роботи 
Херсонського обласного Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді 

Демчишина Зоя Іванівна - методист Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Долінська Лідія 
Сергіївна 

- керівник гуртків Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Редзинець Зінаїда 
Володимирівна 

- керівник гуртків Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Загоруйко Оксана 
Іванівна 

- вчитель біології Білогірського навчально-виховного 
комплексу Хмельницької області 

Володін Віктор 
Іванович 

- вчитель біології Білогірського навчально-виховного 
комплексу Хмельницької області 

Баранчук Ольга Яківна - вчитель біології Білогірського навчально-виховного 
комплексу Хмельницької області 

Пташко Тетяна 
Анатоліївна 

- вчитель хімії і біології Сушовецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Білогірського району Хмельницької 
області 

Мандзюк Павло 
Валентинович 

- вчитель біології і географії Залузької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Білогірського району Хмельницької 
області 

Сисолетіна Людмила 
Олексіївна 

- вчитель хімії і біології В'язовецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Білогірського району Хмельницької 
області 

Горова Галина 
Михайлівна 

- вчитель хімії і біології Соснівської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Білогірського району Хмельницької 
області 

Омельчук Галина - вчитель хімії і біології Перерослівської 
Андріївна - загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білогірського району 

Хмельницької області 
Масна Валентина 
Миколаївна 

- вчитель біології Дашковецького навчально-
виховного комплексу Віньковецького району 
Хмельницької області 

Борко Уліта Василівна - вчитель біології Волочиської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 3 Хмельницької області 

Савечко Світлана 
Володимирівна 

- вчитель біології Купільської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Волочиського району 
Хмельницької області 

Ковтуняка Василь 
Сергійович 

- директор Староушицької СЗОШ І-ІІІ ст. 
екологічного напрямку Кам'янець-Подільського 
району Хмельницької області 

Голюк Галина Петрівна - заступник директора з навчально-виховної роботи 
Староушицької СЗОШ І-ІП ст. екологічного напрямку 
Кам'янець-Подільського району Хмельницької області 

Бичок Наталія Іванівна - заступник директора з виховної роботи 
Староушицької СЗОШ І-ІП ст. екологічного 



напрямку Кам'янець-Подільського району 
Хмельницької області 

Недобельська Аліна 
Володимирівна 

- педагога організатора Староушицької СЗОШ І-ІП ст. 
екологічного напрямку Кам'янець-Подільського району 
Хмельницької області 

Левко Лариса 
Афанасіївна 

- вчитель початкових класів, керівник гуртка „Юні екологи" 
Староушицької СЗОШ І-ІІІ ст. екологічного напрямку 
Кам'янець-Подільського району Хмельницької області 

Литвинюк Оксана Павлівна - вчитель історії, керівник танцювального колективу 
„Зореславія" Староушицької СЗОШ І-ІП ст. екологічного 
напрямку Кам'янець-Подільського району Хмельницької 
області 

Горгулько Валентина 
Володимирівна 

- вчитель початкових класів Староушицької СЗОШ І-ІІІ ст. 
екологічного напрямку Кам'янець-Подільського району 
Хмельницької області 

Таралевич Данило 
Пилипович 

- вчитель фізичного виховання Староушицької СЗОШ І-ІП 
ст. екологічного напрямку Кам'янець-Подільського району 
Хмельницької області 

Гельдіашвіл Людмила 
Петрівна 

- вчитель початкових класів Староушицької СЗОШ І-ІП ст. 
екологічного напрямку Кам'янець-Подільського району 
Хмельницької області 

Завальнюк Олександр 
Михайлович 

- ректор Кам'янець-Подільського національного 
університету ім. Івана Огієнка Хмельницької області 

Любінська Людмила 
Григорівна 

- старший науковий співробітник Національного 
природного парку „Подільські Товтри", доцент кафедри 
біології та методики викладання Кам'янець-Подільського 
національного університету Хмельницької області 

Кучинська Олександра 
Петрівна 

- заступника директора з наукової роботи 
Національного природного парку «Подільські 
Товтри» Хмельницької області 

Гуменюк Інна 
Дмитрівна 

- заступник декана з наукової роботи природничого 
факультету Кам'янець-Подільського національного 
університету Хмельницької області 

Оптасюк Ольга 
Михайлівна 

- завідувач кафедри біології та методики викладання 
Кам'янець-Подільського національного університету 
Хмельницької області 

Тюрін Володимир 
Петрович 

- начальник Кам'янець-Подільського міського 
управління освіти Хмельницької області 

Мельник Сергій 
Васильович 

- головний спеціаліст Кам'янець-Подільського міського 
управління освіти Хмельницької області 

Гончарик Леся 
Василівна 

- методист Кам'янець-Подільського районного відділу освіти 
Хмельницької області 

Демчук Леся 
Олександрівна 

- заступник директора з навчально-виховної роботи 
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

Візовська Зоя Іванівна - директора Хмельницького обласного комунального 
підприємства „Школяр" 

Зотова Олена Василівна - методист Хмельницького обласного еколого-



натуралістичного центру учнівської молоді 
Гораль Ольга 
Олександрівна 

- керівник гуртків Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Козлова Олена 
Володимирівна 

- директор Кам'янець-Подільської школи - інтернату № 2 
Хмельницької області 

Дмітрієв Михайло 
Петрович 

- заступник голови правління ВАТ автотранспортного 
підприємства 16808 м. Кам'янця-Подільського 
Хмельницької області 

Ткач Людмила Іванівна - директор Кам'янець-Подільського міського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Хмельницької 
області 

Гільфанова Наталія 
Артемівна 

- завідувачка методичним відділом Кам'янець-
Подільського міського еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Хмельницької області 

Дубік Олеся 
Михайлівна 

- заступник директора Кам'янець-Подільського 
міського еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Хмельницької області 

Яков'юк Олександр 
В'ячеславович 

- завідувач сільськогосподарським відділом 
Кам'янець-Подільського міського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Рачковський Микола 
Федорович 

- керівник гуртків Кам'янець-Подільського міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Васьків Таїса 
Робертівна 

- керівник гуртків Кам'янець-Подільського міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Гламозда Наталія 
Володимирівна 

- керівник гуртків Кам'янець-Подільського міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Вахнован Валентина 
Єросланівна 

- керівник гуртків Кам'янець-Подільського міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Журавель Наталія 
Іванівна 

- керівник гуртків Кам'янець-Подільського міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Семенюк Вікторія 
Володимирівна 

- керівник гуртків Кам'янець-Подільського міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Шак Денис Васильович - керівник гуртків Кам'янець-Подільського міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Ткач Ілля Іванович - керівник гуртків Кам'янець-Подільського міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Снігур Валентина 
Григорівна 

- керівник гуртків Кам'янець-Подільського міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Матвєєв Микола - декан природничого факультету Кам'янець-



Дмитрович Подільського національного університету 
Хмельницької області 

Мороз Ольга 
Михайлівна 

- завідувачка кафедри біології та методики її викладання 
Кам'янець-Подільського національного університету 
Хмельницької області 

Колодій Валентина 
Анатоліївна 

- старший викладач кафедри біології та методики її 
викладання Кам'янець-Подільського національного 
університету 

Тарасенко Мар'ян 
Олексійович 

- старший викладач кафедри біології та методики її -
викладання Кам'янець-Подільського національного 
Хмельницької області 

Козак Максим Іванович - старший викладач кафедри біології та методики її 
викладання Кам'янець-Подільського національного 
університету Хмельницької області 

Гордій Наталія 
Михайлівна 

- старший викладач кафедри біології та методики її 
викладання Кам'янець-Подільського національного 
університету Хмельницької області 

Рубановська Наталія 
Василівна 

- старший викладач кафедри біології та методики її 
викладання Кам'янець-Подільського національного 
університету Хмельницької області 

Рябий Микола 
Миколайович 

- молодший науковий співробітник Національного 
природного парку "Подільські Товтри" Хмельницької 
області 

Чайка Наталія Андріївна - завідувач науково-дослідною лабораторією 
Національного природного парку "Подільські 
Товтри" Хмельницької області 

Касіяник Ігор Петрович - старший викладач кафедри географії та методики її 
викладання Кам'янець-Подільського національного 
університету Хмельницької області 

Сендзюк Олену 
Сергіївну 

- виконавець обов'язків начальника Кам'янець-
Подільського району Хмельницької області 

Тюрін Володимир 
Петрович 

- начальник Кам'янець-Подільського 
міського управління освіти Хмельницької області 

Іващенко Ніна Петрівна - завідуюча інструктивно-методичним відділом 
Черкаського обласного Центру еколого-натуралістичної 
творчості, МАН учнівської молоді 

Савченко Ольга Іванівна - методист Черкаського обласного Центру еколого-
натуралістичної творчості, МАН учнівської 

Сливка Маріанна 
Олександрівна 

- завідуюча екологічним відділом Черкаського -
обласного Центру еколого-натуралістичної 
творчості, МАН учнівської молоді. 

Федоренко Сергій 
Дмитрович 

- керівник гуртків Черкаського обласного Центру еколого-
натуралістичної творчості, МАН учнівської молоді 

Михайлюк Інна Іванівна - керівник гуртків Черкаського обласного Центру еколого-
натуралістичної творчості, МАН учнівської молоді 

Баданюк Валентина 
Миколаївна 

- заступник директора з навчально-виховної роботи 
Черкаського обласного Центру еколого-натуралістичної 
творчості, МАН учнівської молоді 



Осадча Оксана 
Миколаївна 

- методист еколого-натуралістичного виховання 
Драбівського районного БДТЮТ 

Давиденко Світлана 
Валеріївна 

- методист кабінету відділу освіти Корсунь-
Шевченківської районної ради 

Лагода Тетяна Сергіївна - вчитель біології Сидорівського НВК Корсунь-
Шевченківської районної ради 

Миронюк Галина 
Миколаївна 

- вчитель біології Стеблівської ЗОНІ І-ІП ступенів 
Корсунь-Шевченківської районної ради 

Шепель Ольга Іванівна - директор центру дитячої та юнацької творчості 
Чорнобаївської районної ради 

Загубинога Оксана 
Олексіївна - 

вчитель біології Скородистицької ЗОШ І-ІІ ступенів 
Чорнобаївської районної ради 

Зінченко Наталія 
Володимирівна - 

керівник гуртка центру дитячої та юнацької 
творчості Чорнобаївської районної ради 

Дмитренко Наталія 
Леонівна - 

вчитель біології і хімії Водяницького НВК 
Звенигородської районної ради 

Бойко Любов Іванівна - методист кабінету відділу освіти Звенигородської 
районної ради 

Степаненко Лариса 
Юр'ївна 

- вчитель хімії та біології Шевченківського НВК 
Звенигородської районної ради 

Олійченко Тетяна 
Петрівна 

- методист Маньківського районного Центру дитячої та 
юнацької творчості. 

Мороз Юрій 
Андрійович 

- директор Маньківського районного Центру дитячої та 
юнацької творчості 

Гедзун Вікторія 
Вікторівна 

- вчитель біології Шабастівської зош І-ІП ступенів 
Монастирищенської районної ради 

Мельник Ганна Леонідівна - вчитель Монастирищенської зош І-ИІ ступенів №2 
Кобильник Олександра 
Михайлівна 

- вчитель біології Медведівської зошІ-ПІ ступенів ім. М. 
Залізняка Чигиринської районної ради 

Антонечко Олена 
Григоріївнам 

- вчитель біології Матвіївського НВК «Дошкільний 
навчальний заклад - ЗОШ І-ІІ ступенів» Чигиринської 
районної ради 

Григор'єва Ганна 
Миколаївна 

- методист районного відділу освіти Чигиринської 
районної адміністрації 

Шарова Оксана 
Олександрівна 

- методист відділу освіти м. Ватутіно 

Жадан Катерина Павлівна - вчитель біології ЗОШ І - ІІІ ступенів №2 м. Ватутіно 
Кирпатий Микола 
Миколайович - методист відділу освіти Городищенської районної ради 
Одородько Юлія 
Степанівна - 

вчитель біології Тернавської зош І-ІП ступенів 
Смілянської районної ради 

Петренко Лілія 
Анатоліївна 

- директор Жашківського БДЮТ 

Новікова Аїда 
Григогіївна - 

вчитель біології Золотоніської загальної санаторної , 
школи- інтернат І-ІП ступенів 

Даценко Галина 
Ільківна - 

вчитель біології Золотоніської спеціальної школи 
інформаційних технологій № 2 



Шульга Надія Іванівна - вчитель біології Драбівецького НВК Золотоніської 
районної ради 

Дігтяренко Олександра 
Миколаївна - 

завідуюча екологічним відділом Золотоніської 
районної ради 

Струк Людмила 
Михайлівна - 

директор Шполянської районної станції юних 
натуралістів 

Перемот Світлана 
Миколаївна 

- методист Шполянської районної станції юних 
натуралістів 

Сова Ганна Олексіївна - директор Черкаської районної станції юних натуралістів 
Лисенко Ніна Петрівна - керівник гуртка Черкаської районної станції юних 

натуралістів 
Зубарєва Лариса 
Олександрівна 

- керівник гуртка Черкаської районної станції юних 
натуралістів 

Лобода Світлана Василівна - керівник гуртків декоративно-прикладного мистецтва 
Маньківського центру дитячої та юнацької творчості 

Плужник Ліна 
Анатоліївна 

- вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІП 
ступенів № 11 Смілянської міської ради 

Каліцька Раїса 
Дмитрівна 

- методист методичного кабінету відділу освіти 
Смілянської міської ради 

Кутова Наталія 
Олексіївна 

- методист Смілянського міського еколого-
натуралістичного Центру 

Галета Оксана Сергіївна - методист Смілянського міського еколого-
натуралістичного Центру 

Вітер Олександр 
Володимирович - 

директор Смілянського міського еколого-
натуралістичного Центру 

Федотова Леся 
Олександрівна - 

головний спеціаліст Уманського міського відділу 
освіти 

Гуржій Валентина 
Михайлівна - 

методист Уманського міського Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Загоруйко Оксана 
Петрівна 

- керівник гуртків Уманського міського Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Рибак Любов 
Олександрівна - 

керівник гуртків Уманського міського Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Шамрай Олена 
Валеріївна - 

керівник гуртків Уманського міського Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Курінська Лідія 
Василівна - 

директор Уманського міського Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Натура Лідія 
Анатоліївна - 

вчитель біології Кононівської ЗОШ І-ІП ступенів 
Драбівської районної ради 

Мартинюк Любов 
Василівна - 

вчитель біології та хімії гімназії ім. І.Франка 
Канівської міської ради 

Клюй Світлана 
Володимирівна 

- вчитель біології ЗОШ І-ІП ступенів № 1 Канівської 
міської ради 

Козаренко Наталья 
Михайлівна 

- вчитель біології ЗОШ І-ІП ступенів № 4 Канівської 
міської ради 

Соломар Наталія 
Миколаївна 

- вчитель біології Ярушівської ЗОШ І-ІП ступенів 
Катеринопіської районної ради. 



Бойченко Лариса 
Федорівна 

- вчитель біології Шостаківського НВК 
Катеринопільської районної ради 

Цимбал Марія Павлівна - методист районного методичного кабінету 
Катеринопільської районної ради 

Полішук Валентина 
Григорівна 

- директор Великосевастянівського НВК «Дошкільний 
навчальний заклад-зош І-ІІ ступенів» Христинівської 
районної ради 

Любмицька Тетяна 
Степанівна 

- вчитель біології Малосевастянівської ЗОШ 
Христинівської районної ради 

Терещук Любов 
Миколаївна 

- керівник гуртка Христинівського районного БДЮТ 

Дорошенко Тетяня 
Миколаївна - 

вчитель біології Межиріцької ЗОШ І-ІП ступенів 
Канівської районної ради 

Хижняк Катерина Іванівна - 
вчитель біології Степанецької спеціалізованої школи І-ІП 
ступенів Канівської районної ради 

Янкова Євгенія 
Михайлівна 

- методист відділу освіти Канівської районної ради 

Малинська Ніна 
Федорівна - 

вчитель біології Паланської ЗОШ І-ІП ступенів 
Уманської районної ради 

Зарудняк Ніна 
Василівна 

- вчитель біології Рогівського НВК Уманської 
районної ради 

Курган Людмила 
Василівна - 

методист районного методкабінету Уманської 
районної ради 

Чорна Тетяна 
Олександрівна - 

вчитель біології Полянецької ЗОШ І-ІП ступенів 
Уманської районної ради 

Петренко Лідія 
Вікторівна - 

вчитель біології і хімії Михайлівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів Драбівської районної ради 

Кучеренко Ірина 
Вікторівна 

- вчитель біології ЗОШ І-ІП ступенів № 19 м. Черкас 

Безверха Лариса 
Михайлівна 

- вчитель біології ЗОШ І-ІП ступенів № 28 м. Черкас 

Довгань Людмила 
Володимирівна 

- вчитель біології спеціалізованої школи І-ІП ступенів № 3 
м. Черкас. 

Маруніч Лесю 
Андріївну 

- керівника гуртків Чернівецького обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Боднараша Івана 
Дмитровича 

- керівника гуртків Чернівецького обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Мамінчук Світлану 
Іванівну 

- керівника гуртків Чернівецького обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Виноградник Уляну 
Василівну 

- керівника гуртків Чернівецького обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Сутягу Олександра 
Станіславовича 

- керівника гуртків Чернівецького обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Філіпову Ларису 
Олександрівну - 

керівника гуртків Чернівецького обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Гергелійник Інну 
Миколаївну - 

керівника гуртків Кельменецького районного дитячо-
юнацького центру 



Ткач Ольгу Василівну - керівника гуртків Заставнівського еколого-
натуралістичного центру дітей та юнацтва 

Марусик Романа 
Васильовича - 

керівника гуртків Заставнівського еколого-
натуралістичного центру дітей та юнацтва 

Пазюк Марію 
Григорівну - 

керівника гуртків Заставнівського еколого-
натуралістичного центру дітей та юнацтва 

Василович Оксану 
Василівну - 

керівника гуртків Заставнівського еколого-
натуралістичного центру дітей та юнацтва 

Любович Ірину 
Богданівну 

- вчителя біології Веренчанського ЗНЗ Заставнівського 
району 

Нагорську Марію 
Михайлівну 

- біології Вікнянського ЗНЗ Заставнівського району 

Дупешко Наталію 
Миколаївну - 

вчителя біології Малокучурівського ЗНЗ 
Заставнівського району 

Козарійчук Наталію 
Михайлівну - 

вчителя біології Хрещатицького ЗНЗ Заставнівського 
району 

Лесюк Галину 
Андріївну - 

вчителя біології Бабинського ЗНЗ Заставнівського 
району 

Лісову Орисю 
Богданівну - 

вчителя біології Кулівецького ЗНЗ Заставнівського 
району 

Марчак Марію 
Михайлівну 

- керівника гуртків Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Герман Лукрецію 
Іллівну 

- керівника гуртків Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Коржос Олену 
Георгіївну 

- керівника гуртків Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Броску Ларису Мірчівну - керівника гуртків Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Логін Лідію Тодорівну - методиста Сторожинецького районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Гакман Ларису Іванівну - керівника гуртків Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Урсулян Галину Мірчівну - керівника гуртків Сторожинецького районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Пітик Марію Іванівну - біології Погорілівського ЗНЗ Заставнівського району 
Солодка Ніна 
Миколаївна - 

керівник гуртків Комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів» 

Чала Олена Григорівна - керівник гуртків Комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів» 

Карпенко Юрій 
Олександрович 

- кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
екології та охорони природи ЧНПУ ім. Т Шевченка, 
керівник гуртків КЗ «Чернігівська обласна станція 
юних натуралістів» 

Попруга Володимир 
Михайлович 

- керівник гуртків Комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів» 

Жоров Анатолій 
Анатолійович 

- директор Новгород-Сіверської районної станції юних 
натуралістів 

Скопіченко Тетяна - методист Новгород-Сіверської районної станції юних 



Анатоліївна натуралістів 
Гіль Олена Миколаївна - методист відділу освіти Ніжинського 

міськвиконкому Чернігівської області 
Ольчедаєвська Валентина 
Михайлівна 

- методист Науково-методичного центру управління освіти 
Чернігівської міської ради 

Бігліцова Надія 
Василівна 

- методист відділу освіти Менської районної 
держадміністрації Чернігівської області 

Баглай Олена 
Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу освіти Куликівської 
районної держадміністрації Чернігівської області 

Прокопенко Надія Петрівна - методист відділу освіти Борзнянської районної 
держадміністрації Чернігівської області 

Насалевець Катерина 
Іванівна 

- методист Семенівського Будинку творчості 
дітей та юнацтва Чернігівської області 

Жилкіна Тетяна Іванівна - вчитель біології гімназії №5 м. Прилуки 
Романова Валентина 
Миколаївна 

- вчитель біології Ільмівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Городнянського району Чернігівської області 

Кульгейко Наталія 
Володимирівна 

- вчитель біології і хімії Володимирівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Городнянського району Чернігівської області 

3. Нагородити пам'ятним знаком Національного еколого-натуралістичного центру 
Міністерства освіти і науки України з нагоди 85-річчя юннатівського руху на Україні 

Гаражина Валерія 
Григоровича 

- завідуючого відділом прикладної біології Харківського 
обласного Палацу дитячої та юнацької творчості 

Ручкіну Ірину Вікторівну - директора Білопільського районного центру дитячої та 
юнацької творчості Сумської області 

Соколову Алу Петрівну - головного спеціаліста відділу соціального захисту 
дитинства і виховної роботи Міністерства освіти і науки 
Автономної Республіки Крим 

Третьякова Юрія 
Юрійовича 

- директора Нікопольського міського еколого-
натуралістичного центру Дніпропетровської області 

Поркуян Олег 
Вікторович 

- 
 

директор Кіровоградського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Троїцька Таїсія 
Броніславівна - 

директор обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Герасімова Альбіна 
Степанівна - 

директор Дитячого оздоровчого екологічного центру 
Оболонського району м. Києва 

Бедніна Віталій 
Григорович - 

директор Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Педан Юрій Федорович - директор Дніпропетровського обласного еколого-
натуралістичного центру 

Тихенко Лариса 
Володимирівна - 

директор Сумського обласного центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою молоддю 

Геревич Олександр 
Васильович - 

директор Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Ткач Людмила Іванівна - директор Кам'янець - Подільського міського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Хмельницької 
області 

Климчук Василь 
Васильович 

- директор Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 



Козленко Валентина 
Панасівна 

- методист вищої категорії Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Манорик Любов 
Петрівна 

- методист вищої категорії Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Клименко Сергій 
Андрійович 

- методист вищої категорії Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Зенюк Аза Прокопівна  - бібліотекар Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

Кацурак Марія 
Іванівна  

- начальник оздоровчого табору Юннат Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Кушпетюк Валентина 
Іванівна 

- шеф-кухар Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

Радченко Тамара 
Дмитрівна 

- методист вищої категорії Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Драган Ольга 
Анатоліївна  

- методист вищої категорії Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Бойко Євгенія 
Олексіївна 

- методист вищої категорії Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Забуга Катерина 
Василівна  

- провідний фахівець Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

 
 

Підстава: подання управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій, обласних, районних, міських еколого-натуралістичних 
центрів, станцій юних натуралістів. 

Директор НЕНЦ МОН України 
доктор педагогічних наук 

 

В. В. Вербицький 


