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за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику гуртка комунального закладу 

"Станція юних натуралістів"  
Радомишльської міської ради Житомирської області 

 

ЗАКАТЮК ІРИНІ ЛЕОНІДІВНІ 
  

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику гуртка комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

ІВАНОВІЙ ТЕТЯНІ ОЛЕКСАНДРІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю біології Великоомелянського навчально-виховного 
комплексу "школа-гімназія" Рівненської районної ради 

Рівненської області 
 

КОВАЛЬЧУК ГАННІ ІВАНІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

завідувачу відділу організаційно-масового 

комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

 

КУЗЬМЕНКО ВІКТОРІЇ ДМИТРІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 

 

 

     Наказ № 99       від 27.12.2018 р. 

 

      Директор НЕНЦ, 
      професор, 
      доктор педагогічних наук    В.В. Вербицький 

 

 

м.Київ



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
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керівнику гуртка Міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради 

 

КУРИЛЕКНО ОЛЬЗІ ІВАНІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 

 

 

     Наказ № 99       від 27.12.2018 р. 

 

 

      Директор НЕНЦ, 
      професор, 
      доктор педагогічних наук    В.В. Вербицький 

 

 

м.Київ



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику Екологічного центру Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді 
 

КУРОЧЕНКО ІРИНІ ІВАНІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику гуртків комунального закладу 

„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради 

 

ЛУЦИШИН СВІТЛАНІ МИХАЙЛІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

методисту, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» 
Великописарівської районної станції юних натуралістів 

Великописарівської районної ради Сумської області 
 

МОВЧАН ОЛЬЗІ МИКОЛАЇВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

директору Чорнухинської районної станції юних 

натуралістів Полтавської області 
 

МОГИЛЕВСЬКІЙ ТЕТЯНІ МИКОЛАЇВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю біології Черкаської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 30 

 

МОРДВАНЮК ІРИНІ ВОЛОДИМИРІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю хімії комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Луцької міської ради Волинської області» 

 

ОЛІФЕРЧУК ЛЮДМИЛІ ГРИГОРІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю географії Удачненської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради  

Донецької області 
 

ПЕРОВІЙ НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю початкових класів Бараниківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Кремінської районної ради  

Луганської області 
 

ПЕТРОВІЙ СВІТЛАНІ ВАСИЛІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику гуртків комунального закладу 

„Станція юних натуралістів”  

Рівненської обласної ради 

 

ПОДДУБНЯК РУСЛАНІ ВАЛЕРІЇВНІ 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику гуртка Коломийського навчально-виробничого 

центру творчості учнівської молоді 
 

ПОПОВИЧ ЯРОСЛАВІ ЯРОСЛАВІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю географії загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня 

села Яревище Старовижівського району 

Волинської області 
 

ПОСТРИГАЧУ ЄВГЕНУ ВІКТОРОВИЧУ 

 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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      Директор НЕНЦ, 
      професор, 
      доктор педагогічних наук    В.В. Вербицький 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику гуртка Міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради 

 

ПРИЙМАК КАРИНІ ОЛЕКСАНДРІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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      Директор НЕНЦ, 
      професор, 
      доктор педагогічних наук    В.В. Вербицький 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю Понінківського навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, 

гімназія" Понінківської селищної ради Хмельницької області 
 

РАЩУК ВІКТОРІЇ ВОЛОДИМИРІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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      доктор педагогічних наук    В.В. Вербицький 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику гуртків комунального закладу 

„Станція юних натуралістів” 

Рівненської обласної ради 

 

РОМАШКО РАЇСІ ЯРОСЛАВІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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      Директор НЕНЦ, 
      професор, 
      доктор педагогічних наук    В.В. Вербицький 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю біології, хімії та екології Ковалівського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей" Ковалівської сільської ради 
Немирівського району Вінницької області 

 

СЕМЕНЕНКО ОЛЬЗІ ДМИТРІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 

 

     Наказ № 99       від 27.12.2018 р. 

 

      Директор НЕНЦ, 
      професор, 
      доктор педагогічних наук    В.В. Вербицький 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю Судилківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області 
 

СНІХОВСЬКІЙ НАДІЇ АНДРІЇВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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      доктор педагогічних наук    В.В. Вербицький 

 

 

м.Київ



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю біології Калениківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради 

Полтавської області 
 

ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛІ МИКОЛАЇВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю хімії Полтавської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради 

Полтавської області 
 

ТОКАР СВІТЛАНІ ПЕТРІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю хімії Сагайдацького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської області 
 

ТУМКО МАРИНІ ДМИТРІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику гуртків комунального закладу 

"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" 

 

ХЛУС ЛАРИСІ МИКОЛАЇВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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      доктор педагогічних наук    В.В. Вербицький 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

заступнику директора комунального закладу 

"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" 

 

ЧЕБАН ТЕТЯНІ НИКОДИМІВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

вчителю біології Хмелівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради 

Сумської області 
 

ЧИЧИКАЛО ВАЛЕНТИНІ МИКОЛАЇВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

 

НАДАЄТЬСЯ 
 

керівнику гуртка "Основи біології" 

Великописарівської районної станції юних натуралістів 

Великописарівської районної ради Сумської області 
 

БРИЛЬ ВІКТОРІЇ СЕРГІЇВНІ 
 

за практичний внесок в розвиток екологічної освіти 
підростаючого покоління, за залучення учнівської молоді 

до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, 
а також регулярність моніторингу стану навколишнього 

середовища в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми GLOBE в 2018 році 
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