
Про нагородження 
педагогічних працівників 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від ЗО липня 
2013 року № 1047 "Про затвердження положення про відомчі заохочувальні 
відзнаки Міністерства освіти і науки України", зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 147/23959 та з метою 
відзначення педагогічних працівників за сумлінну та бездоганну працю, 
плідну педагогічну діяльність та досягнуті успіхи у справі навчання і 
виховання підростаючого покоління 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" 

Адамовича - заступника директора з навчально7виховної 
Анатолія Олександровича роботи Житомирського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

- директора Надвірнянського районного 
еколого-натуралістичного центру для дітей та 
юнацтва Івано-Франківської області 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» 

- директора Хустської районної станції юних 
натуралістів Закарпатської області 

- завідувача Надвірнянського районного 
еколого-натуралістичного центру для дітей та 
юнацтва Івано-Франківської області 

Андрусяк 
Ларису Василівну 

Бойко 
Лесю Федорівну 

Вербицьку 
Надію Миколаївну 

Гнатюк 
Наталію Фоківну 



Гнітецьку 
Зою Костянтинівну 

Головченка 
Віктора Вадимовича 

Дем'янову 
Оксану Вікторівну 

Демчук 

Степанію Михайлівну 

Жук 
Олену Георгіївну 

Журавля 
Владислава Євгеновича 

Задобрівську 
Людмилу Олександрівну 

Іванус 
Аллу Василівну 

Казанцеву 
Валентину Петрівну 

- завідувача відділу екології Житомирського 
обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді 

- завідувача відділу Комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

- завідувача організаційно-масового відділу 
комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області 

- директора Сторожинецького районного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Чернівецької області 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи Комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

- директора комунального позашкільного 
навчального закладу «Станція юних 
натуралістів» Царичанської районної ради 
Дніпропетровської області 

- завідувача відділу Комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

методиста з сільськогосподарського напряму 
комунального закладу освіти* «Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді» Дніпропетровської області 

заступника директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу «Дитячий 
екологічний центр 
м. Дніпродзержинськ» Дніпродзержинської 
міської ради Дніпропетровської області 



Калашникову 
Ніну Дмитрівну 

Ковальчук 
Ольгу Андріївну 

Кондратьеву 
Тетяну Василівну 

Коротку 
Тетяну Олександрівну 

Кривулю 
Ірину Григорівну 

Кузьмінську 
Валентину Василівну 

Кузьму 
Василя Юлійовича 

Левицьку 
Ганну Василівну 

Лукинюк 

Мирославу Василівну 

Майор Надію Адамівну 

завідувача відділу організаційно-масової 
роботи комунального закладу освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
області 

керівника гуртка Житомирського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

методиста з наукової роботи комунального 
закладу освіти «Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді» Дніпропетровської області 

заступника директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Херсонської обласної ради 

керівника гуртка комунального закладу освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
області 

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

заступника директора з навчально-виховної та 
методичної роботи Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді 

директора Івано-Франківської міської 
дитячої екологічної станції 

директора Городенківської районної станції 
юних натуралістів Івано-Франківської області 

методиста Виноградівського районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді 



Маліборську 
Людмилу Павлівну 

- завідувача організаційно-методичного відділу 
Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Мельниченко 
Неонілу Романівну 

методиста вищої категорії Надвірнянського 
районного еколого-натуралістичного центру 
для дітей та юнацтва Івано-Франківської 
області 

Мороз 
Євдокію Павлівну 

Олєшкевич 
Тамару Миколаївну 

Павлюк 
Світлану Юріївну 

Петрушко 
Світлану Олексіївну 

Соболь 
Тетяну Миколаївну 

Ступак 
Тетяну Василівну 

Татарчук 
Валентину Іванівну 

Тимків 
Валентину Василівну 

методиста комунального закладу «Станція 
юних натуралістів» Рівненської обласної ради 

методиста-координатора комунального 
позашкільного навчального закладу «Станція 
юних натуралістів Жовтневого району» 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 

заступника директора з навчально-виховної 
роботи Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

. методиста Заставнівського еколого-
натуралістичного центру дітей та юнацтва 
Чернівецької області 

методиста комунального позашкільного 
навчального закладу «Станція . юних 
натуралістів Жовтневого району» м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської області 

директора комунального позашкільного 
навчального закладу «Станція юних 
натуралістів» Дніпропетровської міської ради 

заступника директора з навчально-методичної 
роботи, керівника гуртка-методиста, керівника 
творчого об'єднання «Квітникар-декоратор» 
Дитячого естетико-натуралістичного центру 
«Камелія» м. Бровари Київської області 

заступника директора з навчально-виховної 
роботи Івано-Франківського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді 



Тихоненко 
Людмилу Вікторівну 

- керівника гуртка Комунального закладу 
Київської обласної ради «Центр творчості 
дітей та юнацтва Київщини» 

Третьякова 
Юрія Юрійовича 

директора комунального закладу 
«Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр» Дніпропетровської 
області 

Тютюнник 
Тетяну Анатоліївну 

директора Карлівської районної станції юних 
натуралістів Карлівської районної ради 
Полтавської області 

Хаврюту 
Наталію Іванівну 

Хмеловську 
Світлану Олександрівну 

директора Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області 

керівника гуртка комунального закладу освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
області 

Хохлову 
Нінель Петрівну 

Шинкарук 
Галину Василівну 

Шубович 
Лілю Анатоліївну 

керівника гуртків «Лікарські рослини», 
«Медична школа» Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області 

завідувача біологічного відділу Івано-
Франківського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

методиста Житомирського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

2. Нагородити нагрудним знаком "Відмінник освіти' 

Аздравіну 
Світлану Володимирівну 

Богатир 
Тетяну Василівну 

заступника директора з навчально-виховної 
роботи Києво-Святошинського районного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Київської області 

методиста Сторожинецького районного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Чернівецької області 



Браташ 
Віру Стефанівну 

Васильчишин 
Богдану Богданівну 

Волошин 
Ренату Юріївну 

Гайдей 
Олену Олексіївну 

Гапотченко 
Вікторію Іванівну 

Грищенко 
Наталію Юріївну 

Дулебу 

Уляну Василівну 

Духніч 
Валентину Григорівну 

Катюху 

Валентину Василівну 

Ковтун 
Єлизавету Юліусівну 

методиста Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді м. Іллічівськ 
Одеської області 

завідувача еколого-натуралістичного відділу 
Івано-Франкізської міської дитячої 
екологічної станції 

завідувача відділу екології та 
природоохоронної роботи Хустської районної 
станції юних натуралістів Закарпатської 
області 

завідувача відділу організаційно-масової та 
оздоровчо-реабілітаційної роботи Вінницької 
обласної станції юних натуралістів 

завідувача відділу екології міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради Дніпропетровської області 

завідувача лабораторії квітництва та 
овочівництва Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді 

методиста Тернопільського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

завідувача методичного відділу, керівника 
гуртка-методиста, керівника гуртка «Основи 
ландшафтного дизайну» Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області 

завідувача відділу екології та квітництва 
комунального закладу «Станція юних 
натуралістів» Рівненської обласної ради 

методиста Хустської районної станції юних 
натуралістів Закарпатської області 



Колесник 
Оксану Олексіївну 

Корень 
Тетяну Іванівну 

Кочук-Ященко 
Тамару Іванівну 

Кошіль 
Марію Іванівну 

Крячко 

Аллу Миколаївну 

Лісову 
Лілію Андріївну 

Матющенко 
Галину Вікторівну 

Мигуна 
Павла Петровича 

Острякову 
Ларису Іларіонівну 

Поп 
Ларису Миколаївну 

- керівника гуртка «Флористика» зразкового 
творчого об'єднання «Флористична майстерня 
«Адоніс» Дитячого естетико-натуралістичного 
центру «Камелія» м. Бровари Київської 
області 

- методиста комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» 

- завідувача організаційно-масового відділу 
Житомирського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

- заступника директора з навчально-методичної 
роботи комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» 

- методиста комунального позашкільного 
. навчального закладу «Станція юних 
натуралістів» Дніпропетровської міської ради 

- керівника гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу «Станція юних 
натуралістів» Царичанської районної ради 
Дніпропетровської області 

- завідувача організаційно-масового відділу 
комунального закладу Львівської обласної 
ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

- завідувача відділу біології та сільського 
господарства Вінницької обласної станції 
юних натуралістів 

- директора Ізмаїльської міської станції юних 
натуралістів, м. Ізмаїл Одеської області 

- завідувача відділу організаційно-масової 
роботи Тячівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 



Сову 
Сергія Яковича 

- керівника гуртка Магдалинівської районної 
станції юних натуралістів Дніпропетровської 
області 

Тороп 
Тамару Василівну 

Хамініч 
Олену Миколаївну 

завідувача агробіологічного відділу 
комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 
Дніпропетровського району» 
Дніпропетровської області 

керівника гуртка комунального закладу освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
області 

Чапака 
Тараса Борисовича 

- керівника гуртків комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

3. Нагородити Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 

Артимович 
Галину Петрівну 

- керівника гуртків Дрогобицького районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Львівської області 

Ваховську 
Ніну Олександрівну 

методиста відділення еколого-
натуралістичного напряму Центру 
позашкільної освіти 
ім. О. Разумкова м. Бердичів Житомирської 
області 

Баданюк 
Валентину Миколаївну 

Боршош 
Оксану Іванівну 

Величканич 
Ольгу Михайлівну 

заступника директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу «Черкаський 
обласний Центр роботи з обдарованими 
дітьми Черкаської обласної ради» 

керівника гуртків Виноградівського районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Закарпатської області 

завідувача відділу біології та дослідницько-
експериментальної роботи Закарпатського 
обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 



Велігорську 
Світлану Віталіївну 

Галик 
Тетяну Михайлівну 

Гафткович 
Ганну Федорівну 

Герасимчук 
Оксану В'ячеславівну 

Гнопко 
Наталію Ярославівну 

Гусак 
Ірину Євгенівну 

Дмитрів 
Олесю Петрівну 

Жовтоножук 
Любов Яківну 

Іваськевич 
Галину Леонтіївну 

Іващенко 
Ніну Петрівну 

Кийка 
Андрія Олександровича 

Корінну 
Тамару Мирославівну 

завідувача відділу комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» 

керівника гуртків Дрогобицького районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Львівської області 

методиста Городенківської районної станції 
юних натуралістів Івано-Франківської області 

методиста Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру 

керівника гуртків комунального 
позашкільного навчального закладу Одеський 
еколого-натуралістичний центр «Афаліна» 
Одеської міської ради Одеської області 

методиста Одеського обласного гуманітарного 
центру позашкільної освіти та виховання 
Одеської області 

керівника гуртка Богородчанського районного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Івано-Франківської області 

методиста Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

методиста Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

завідувача методичного відділу комунального 
закладу «Черкаський обласний Центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної 
ради» 

директора комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» 

методиста Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 



Курінську 
Лідію Василівну 

Куроченко 
Ірину Іванівну 

Литвин 

Ірину Петрівну 

Мазун 

Юлію Михайлівну 

Мазура Миколу Лук'яновича 
Мосьондз 
Галину Семенівну 

Мошкіну 
Тетяну Федорівну 

Насонову 
Ганну Олексіївну 

Негоднікову 
Тамару Іллівну 

Панченко 
Зою Петрівну 

Побережнюк 
Інну Григорівну 

Поплавську 
Раїсу Леонідівну 

- директора Уманського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді Черкаської області 

- керівника гуртка Екологічного центру 
Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

- методиста Донського еколого-
натуралістичного центру Донецької області 

- методиста Станції юних натуралістів м. Біла 
Церква Київської області 

- директора Тульчинської районної станції 
юних натуралістів Вінницької області 

- методиста Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

- методиста з інформаційно-методичної роботи 
Тячівського районного еколого-

. натуралістичного центру учнівської молоді 
Закарпатської області 

- директора Черкаської районної станції юних 
натуралістів Черкаської районної ради 
Черкаської області 

- методиста з природничих дисциплін 
комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області 

- директора Бершадської районної станції юних 
натуралістів Вінницької області 

- завідувача відділу екології та охорони 
природи Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

- директора районного позашкільного 
навчального закладу «Станція юннатів» 
Хмільницької районної ради Вінницької 
області 



Рискову 

Варвару Георгіївну 

Рощенюк Оксану Анатоліївну 

Самойленко 
Ніну Олексіївну 

Совяк 

Наталію Миронівну 

Стефину 

Валентину Григорівну 

Струк 

Людмилу Михайлівну 

Таранюк 
Оксану Володимирівну 
Хавтуру 
Тамару Іллівну 

Чабрун 

Галину Василівну 

Черниш 

Наталію Анатоліївну 

Черній Вікторію Анатоліївну 
Чупринко 
Ірину Миколаївну 

керівника гуртка Екологічного центру 
Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

керівника гуртка відділення еколого-
натуралістичного напряму Центру 
позашкільної освіти ім. О. Разумкова 
м. Бердичів Житомирської області 

директора комунального закладу «Міський 
центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Луцької міської ради» 
Волинської області 

керівника гуртка Дрогобицького районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Львівської області 

керівника гуртка Скала-Подільського 
дитячого парку Борщівського району 
Тернопільської області 

директора Шполянської районної станції юних 
натуралістів Шполянської районної ради 
Черкаської області 

завідувача відділу декоративного квітництва 
та ужитково-прикладного мистецтва 
Вінницької обласної станції юних натуралістів 

методиста з інформаційно-методичних питань 
комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області 

директора Виноградівського районного 
еколого-натуралістичного центру 
Закарпатської області 

керівника гуртка Станції юних натуралістів 
м. Біла Церква Київської області 

завідувача відділу зоології та тваринництва 
Вінницької обласної станції юних натуралістів 

методиста Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 



Шереш 
Світлану Станіславівну 

Шмаль 
Ніну Альбінівну 

- завідувача відділу організаційно-масової 
роботи Виноградівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Закарпатської області 

- завідувача відділу інформаційно-методичної 
роботи Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Шульгіну - директора Донського еколого-
Валентину Олександрівну натуралістичного центру Донецької області 

Якушу 
Наталію Михайлівну 

Яцищук 
Ірину Богданівну 

- керівника гуртка Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області 

- завідувача відділу екології Городенківської 
районної станції юних натуралістів 
Івано-Франківської області 

4. Нагородити Подякою Міністерства освіти і науки України 

Аврамчук 
Надію Петрівну 

Акіменко 
Віту Миколаївну 

Алексєєнко 
Наталію Петрівну 

Апенько 

Ганну Володимирівну 

Афоніну Вікторію Олександрівну 

методиста еколого-натуралістичного напряму 
комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 
«Гармонія» Довгинцівського району 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 

завідувача відділу Комунального закладу 
Сумської міської ради - Сумського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

завідувача відділу еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

методиста Ямпільської районної станції юних 
натуралістів Сумської області 

заступника директора з навчально-виховної 
роботи еколого-натуралістичного центру 
комунального закладу освіти навчально-
виховного комплексу «Дивосвіт» із 
санаторними групами і класами 
м. Жовті Води Дніпропетровської області 



Бачинську 
Світлану Петрівну 

завідувача організацшно-масового відділу 
комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Херсонської обласної ради 

Беляеву 
Ольгу Михайлівну 

Березіцьку 
Мирославу Мирославівну 

керівника гуртків Шепетівського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Хмельницької області 

методиста Тернопільського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

Бєльську 
Валентину Василівну 

директора Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Кременчуцької міської ради Полтавської 
області 

Бойко 
Надію Федосіївну 

методиста Комунального закладу Сумської 
обласної ради - обласного центру 
позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю 

Болог 
Нелю Василівну 

Боровика 
Володимира 
Миколайовича 

керівника гуртків Виноградівського районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Закарпатської області 

заступника директора з навчально-методичної 
роботи Комунального закладу Сумської 
міської ради - Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

Бошко 
Лідію Ігорівну 

Буковецьку 
Наталію Володимирівну 

Бурко 
Світлану Миколаївну 

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

завідувача інструктивно-методичного відділу 
Хустської районної станції юних натуралістів 
Закарпатської області 

керівника гуртка Комунального 
позашкільного навчального закладу «Станція 
юних натуралістів Жовтневого району» 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 



Бачинську 
Світлану Петрівну 

завідувача організацшно-масового відділу 
комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Херсонської обласної ради 

Беляеву 
Ольгу Михайлівну 

Березіцьку 
Мирославу Мирославівну 

керівника гуртків Шепетівського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Хмельницької області 

методиста Тернопільського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

Бєльську 
Валентину Василівну 

директора Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Кременчуцької міської ради Полтавської 
області 

Бойко 
Надію Федосіївну 

методиста Комунального закладу Сумської 
обласної ради - обласного центру 
позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю 

Болог 
Нелю Василівну 

керівника гуртків Виноградівського районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Закарпатської області 

Боровика 
Володимира 
Миколайовича 

заступника директора з навчально-методичної 
роботи Комунального закладу Сумської 
міської ради - Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

Бошко 
Лідію Ігорівну 

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

Буковецьку 
Наталію Володимирівну 

завідувача інструктивно-методичного відділу 
Хустської районної станції юних натуралістів 
Закарпатської області 

Бурко 
Світлану Миколаївну 

керівника гуртка Комунального 
позашкільного навчального закладу «Станція 
юних натуралістів Жовтневого району» 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 



Валах 
Ірину Ігорівну 

Варчук 
Олену Зосимівну 

Василенко 
Ларису Михайлівну 

Винник 
Уляну Ярославівну 

Виноградник 
Уляну Василівну 

Вінтоник 
Оксану Миколаївну 

Гаврилюк 
Іванну Анатоліївну 

Галату 
Наталю Василівну 

Галицьку 

Ольгу Володимирівну 

Гейко 
льгу Миколаївну 

Гладій 
Надію Михайлівну 

керівника гуртків комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

директора Житомирської районної станції 
юних натуралістів 

методиста еколого-натуралістичного напряму 
Херсонського центру дитячої та юнацької 
творчості Херсонської міської ради 

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

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

завідувача відділу народознавства 
Городенківської районної станції юних 
натуралістів Івано-Франківської області 

керівника гуртків Вінницької обласної станції 
юних натуралістів 

завідувача методичного відділу 
Кременчуцького еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Кременчуцької 
міської ради Полтавської області 

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

керівника гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого району» м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської області 

керівника гуртків Стрийської міської станції 
юних натуралістів Львівської області 



Горелову 
Тетяну Володимирівну 

Грабівчук 
Мирославу 
Володимирівну 

Григоренко 
Лідію Яківну 

Грищук 

Тетяну Володимирівну 

Ґудзик 

Тетяну Іванівну 

Гузь 
Ірину Олександрівну 

Давиденко 
Наталію Миколаївну 

Дендюк 
Наталію Іванівну 

Денисюк 
Анну Петрівну 

Денисюка 
Івана Васильовича 

заступника директора з навчально-методичної 
роботи комунального закладу «Дитячий 
екологічний центр м. Дніпродзержинська» 
Дніпродзержинської міської ради 
Дніпропетровської області 

керівника гуртка Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

директора комунального позашкільного 
навчального закладу «Станція юних 
натуралістів № 2» Дніпропетровської міської 
ради 

завідувача інструктивно-методичного відділу 
Житомирського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

керівника гуртків Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру 

. учнівської молоді 

керівника гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу «Павлоградський 
районний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
області 

методиста Глухівського міського центру 
позашкільної освіти Глухівської міської ради 
Сумської області 

методиста комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» 

методиста Житомирського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

керівника гуртків Житомирського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 



Дмитрук 
Ірину Володимирівну 

Доцєнко 
Галину Петрівну 

Драгун 
Зою Петрівну 

Дубініну 
Світлану Борисівну 

Дужук 
Сніжану Андріївну 

Дутку 
Тетяну Дмитрівну 

Єднорович 
Оксану Ярославівну 

Жиболуб 

Любов Михайлівну 

Жидких 
Марину Петрівну 
Захарченко 
Олену Валеріївну 

Зінченко 

Світлану Григорівну 

Іванишин 
Світлану Миронівну 

керівника гуртка Городенківської районної 
станції юних натуралістів Івано-Франківської 
області 

керівника гуртків Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 
Мелітопольської міської ради Запорізької 
області 

директора Великописарівської районної 
станції юних натуралістів Сумської області 

завідувача відділу Комунального закладу 
Сумської міської ради - Сумського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

керівника гуртка комунального закладу 
«Станція юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради 

керівника гуртка Городенківської районної 
станції юних натуралістів Івано-Франківської 
області 

керівника гуртків Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

керівника гуртків Городенківської районної 
станції юних натуралістів Івано-Франківської 
області 

керівника гуртків Донського еколого-
натуралістичного центру Донецької області 

керівника гуртків Котовської міської станції 
юних натуралістів м. Котовськ Одеської 
області 

керівника гуртка Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області 

керівника гуртків Городенківської районної 
станції юних натуралістів Івано-Франківської 
області 



Іванькову 
Оксану Володимирівну 

Каменярську 
Лілію Ростиславівну 

Камінську 
Ольгу Миколаївну 

Карпенко 

Тетяну В'ячеславівну 

Качалов Івана Андрійовича 

Кашалабу 

Ольгу Мирославівну 

Кирилів 

Оксану Василівну 

Коваль Віру Зеновіївну 
Ковальову 
Вікторію Петрівну 

Ковблюк 

Уляну Володимирівну 

Кокнаєва 
Сергія Олексійовича 

Коленчук 
Олену Іванівну 

- керівника гуртків Вінницької обласної станції 
юних натуралістів 

- завідувача відділу методичної роботи 
Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

- керівника гуртків Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

- методиста Голопристанської районної станції 
юних натуралістів Херсонської області 

- керівника гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого району» м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської області 

- методиста зоолого-рослинницького відділу 
Івано-Франківської міської дитячої 
екологічної станції 

- директора Стрийської міської станції юних 
натуралістів Львівської області 

- керівника гуртка Бориславської Станції юних 
натуралістів Львівської області 

- директора Лохвицького міського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Лохвицької міської ради Полтавської області 

керівника гуртків Городенківської районної 
станції юних натуралістів Івано-Франківської 
області 

керівника гуртка комунального закладу 
«Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр» Дніпропетровської 
області 

керівника гуртків Шепетівського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Хмельницької області 



Колесову 
Валентину Григорівну 

Комар 
Марію Михайлівну 

Коноваленко 
Наталію Володимирівну 

Красовського 
Леоніда Альфонсовича 

Кривоніс 
Валентину Василівну 

Кротенко 
Олену Михайлівну 

Кугутяк 
Наталію Василівну 

Кузьменко 
Вікторію Дмитрівну 

Куличик 
Ольгу Антонівну 

Кульчицьку 
Ольгу Іванівну 

Кухар 
Ірину Миколаївну 

керівника гуртка комунального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області 

керівника гуртка Городенківської районної 
станції юних натуралістів Івано-Франківської 
області 

керівника гуртка Фастівського районного 
еколого-етнографічного центру Київської 
області 

керівника гуртка, агронома відділення еколого-
натуралістичного напряму Центру 
позашкільної освіти ім. Разумкова м. Бердичів 
Житомирської області 

керівника гуртка Шосткинської міської станції 
юних натуралістів Шосткинської міської ради 
Сумської області 

методиста Комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

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

завідувача відділу комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» 

керівника гуртка Бориславської станції юних 
натуралістів Львівської області 

завідувача методичного відділу комунального 
закладу Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

керівника гуртків Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 



Кухарську 
Тетяну Анатоліївну 

Ландик 
Ірину Володимирівну 

Ливдар 

Лілію Михайлівну 

Логін 

Лідію Тодорівну 

Лубяну 
Наталію Олександрівну 
Луцука 
Володимира 
Миколайовича 
Лятушинського 
Сергія Васильовича 

Ляхович 
Оксану Іллівну 

М'ягку 

Наталію Дмитрівну 

Малиш Галину Ярославівну 

Манюка 
Вадима Володимировича 

заступника директора з навчальної роботи 
Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

методиста Карлівської районної станції юних 
натуралістів Карлівської районної ради 
Полтавської області 

керівника гуртків Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 

методиста Сторожинецького районного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Чернівецької області 

керівника гуртків Голопристанської районної 
станції юних натуралістів Херсонської області 

керівника гуртка міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради Дніпропетровської області 

керівника гуртків Житомирського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

керівника гуртків комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

керівника гуртка Васильківської міської 
Станції юних натуралістів Київської області 

керівника гуртка комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

керівника гуртка комунального закладу освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
області 



Марощук 
Наталю Володимирівну 

Маруніч 
Лесю Андріївну 

Махічеву 
Ірину Олексіївну 

Мельник 
Світлану Петрівну 

Мисак 

Галину Ярославівну 

Міготіну 
Людмилу Григорівну 

Мокляк 

Аліну Олексіївну 

Мудрак 
Тетяну Олександрівну 

Мусатову 
Галину Георгіївну 

Науменко 
Світлану Анатоліївну 

Невиняк 
Уляну Юріївну 

керівника гуртків Донського еколого-
натуралістичного центру Донецької області 

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

директора Котелевської районної станції юних 
натуралістів Котелевської районної ради 
Полтавської області 

методиста Комунального закладу Сумської 
міської ради - Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

керівника гуртків Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

методиста Комунального закладу Сумської 
міської ради - Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

завідувача відділу екології та охорони 
природи Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

завідувача методичного відділу комунального 
закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Херсонської 
обласної ради 

керівника гуртка Тлумацького Центру дитячої 
та юнацької творчості Запорізької області 

керівника гуртків Житомирського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

керівника гуртка Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 



Недбай 
Олену Євгенівну 

Нечипорук 
Аллу Володимирівну 

Ніколенко 
Світлану Вікторівну 

Опенько 
Світлану Миколаївну 

Опришко 
Ліліану Юріївну 

Оскому 
Ольгу Василівну 

Остапчук 
Світлану Володимирівну 

Павленко 
Ірину Богданівну 

Павлюченка 
Олега Борисовича 

Пазюк 
Марію Григорівну 

Піддубну 
Зінаїду Миколаївну 

- керівника гуртків Ямпільської районної 
станції юних натуралістів Сумської області 

- керівника гуртків Козівського дитячого парку 
«Лісова пісня» Козівського району 
Тернопільської області 

- завідувача відділу Комунального закладу 
Сумської міської ради - Сумського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

- завідувача еколого-натуралістичного відділу, 
керівника гуртка Ірпінського еколого-
технічного центру творчості школярів та 
молоді м. Ірпеня Київської області 

- методиста Стрийської міської станції юних 
натуралістів Львівської області 

- методиста комунального закладу 
. «Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр» Дніпропетровської 
області 

- директора Фастівського районного еколого-
етнографічного центру Київської області 

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

- методиста Комунального закладу Сумської 
міської ради - Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

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

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



Підлісну 

Надію Анатоліївну 

Погодіна 
Сергія Миколайовича 

Потоцьку 
Світлану Олександрівну 

Прокопенко 
Віталіну Василівну 

Просвіріну 
Ірину Григорівну 

Рассоху 

Віталіну Володимирівну 

Ревть 
Марію Василівну 
Рекшенюка 
Сергія Васильовича 

Рязанову 

Наталію Веніамінівну 

Седіну 

Альону Анатоліївну 

Семенюк В аси лину Дмитрівну 

Семеняк 
Риту Миколаївну 

керівника гуртка «Шкільне лісництво» 
Бородянського районного центру дитячої та 
юнацької творчості Київської області 

керівника гуртка комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

керівника гуртків комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» 

керівника гуртка Фастівського районного 
еколого-етнографічного центру Київської 
області 

керівника гуртка Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 
Мелітопольської міської ради Запорізької 
області 

заступника директора з навчальної роботи 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
м. Бориспіль Київської області 

керівника гуртка Хустської районної станції 
юних натуралістів Закарпатської області 

завідувача лабораторії акваріумістики та 
тераріумістики Вінницької обласної станції 
юних натуралістів 

методиста Івано-Франківської міської дитячої 
екологічної станції 

керівника гуртка Вінницької обласної станції 
юних натуралістів 

керівника гуртка комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

керівника гуртка Житомирського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 



Сіляк 
Ольгу Федорівну 

- директора Фастівської станції юних 
натуралістів Київської області 

Скрипник - директора Богородчанського районного 
Наталію Іванівну центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської області 

Соболь 
Тетяну Георгіївну 

Сокольвак 
Анжелу Володимирівну 

Соловйову 
Ірину Василівну 

керівника гуртка відділення еколого-
натуралістичного напряму Центру 
позашкільної освіти ім. О. Разумкова 
м. Бердичів Житомирської області 

заступника директора з виховної роботи, 
керівника студії пісочної анімації «Карамель-
Ка» Дитячого естетико-натуралістичного 
центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області 

завідувача еколого-натуралістичного відділу 
Комунального закладу Київської обласної 
ради «Центр творчості дітей та юнацтва 
Київщини» 

Солодку 
Ніну Миколаївну 

Солтисік 
Наталію Миколаївну 

Стадник 
Оксану Олександрівну 

Стишак 
Лілію Юріївну 

керівника гуртка комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» 

керівника гуртка комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

керівника гуртка Житомирського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

керівника гуртка «Юні лісівники» та «Юні 
квітникарі» Ірпінського еколого-технічного 
центру творчості школярів та молоді м. Ірпінь 
Київської області 

Сторожук 
Олену Миколаївну 

керівника гуртка відділення еколого-
натуралістичного напряму Центру 
позашкільної освіти ім. О. Разумкова 
м. Бердичів Житомирської області 



Струк 
Марію Петрівну 

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

Стрюк 
Наталію Василівну 

Стукал 
Ніну Іванівну 

Сутягу 
Олександра 
Станіславовича 

Сьому 
Світлану Олексіївну 

керівника гуртка Вінницької обласної станції 
юних натуралістів 

керівника Дорогинського учнівського 
лісництва Фастівського районного еколого -
етнографічного центру Київської області 

методиста відділу екологічного виховання, 
керівника гуртків комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

методиста Комунального закладу Сумської 
обласної ради - обласного центру 
позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю 

Танасійчук 
Людмилу Анатоліївну 

Тараненко 
Ірину Анатоліївну 

Тарасенко 
Людмилу Володимирівну 

Ткач 
Ольгу Василівну 

Томашевську 
Наталію Адамівну 

заступника директора з навчально-виховної 
роботи Комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

методиста Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

методиста комунального позашкільного 
навчального закладу «Станція юних 
натуралістів» Царичанської районної ради 
Дніпропетровської області 

керівника гуртка Заставнівськош еколого-
натуралістичного центру дітей та юнацтва 
Чернівецької області 

керівника гуртка комунального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області 



Топорову 
Тетяну Володимирівну 

Федак 
Мирославу Сергіївну 

Федоровича 
Андрія Михайловича 

Філюк 
Олену Володимирівну 

Фоменко 
Наталію Анатоліївну 

Химчак 
Галину Тимофіївну 

Хомин 

Катерину Іванівну 

Хрущ 

Людмилу Володимирівну 

Чайку 

Тетяну Василівну 

Чалу Олену Григорівну 

- учителя географії та біології Богданівської 
ЗОШ І - II ступенів, керівника гуртка 
комунального позашкільного навчального 
закладу «Павлоградський районний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді» Дніпропетровської області 

- керівника гуртків Виноградівського районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Закарпатської області 

- завідувача відділу біології та екології 
комунального закладу Львівської обласної 
ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи Шепетівського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді Хмельницької області 

- . завідувача відділу Комунального закладу 
Сумської міської ради - Сумського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

- заступника директора з навчально-методичної 
роботи Комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

- керівника гуртка Бориславської станції юних 
натуралістів Львівської області 

- керівника гуртків Стрийської міської станції 
юних натуралістів Львівської області 

- методиста Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

- керівника гуртків комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» 



Чебан 
Тетяну Никодимівну 

Чоботар 

Світлану Георгіївну 

Човнюк 

Людмилу Степанівну 

Шевчук 

Світлану Іванівну 

Шепетуху 
Наталію Миколаївну 
Шинкарчук 
Оксану Вадимівну 

Шиян 
Галину Григорівну 

Шкромиду 
Світлану Петрівну 

Шпильову 
Валентину Іванівну 

Шуста 

Віталія Вікторовича 

Яців Ірину Романівну 

- заступника директора з виховної роботи 
Комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

- керівника гуртка Комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

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

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

- директора комунального позашкільного 
навчального закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого району» м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської області 

- керівника гуртка Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді 

- завідувача зоолого-рослинницького відділу 
Івано-Франківської міської дитячої 
екологічної станції 

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

- директора Чечельницької районної станції 
юних натуралістів Вінницької області 

- керівника гуртків Радивилівської районної 
станції юних натуралістів Рівненської області 

методиста Бориславської станції юних 
натуралістів Львівської області 

Підстава: клопотання Управління освіти і науки Житомирської обласної 
державної адміністрації 29.01.15 №177-2/1-15, Управління освіти і науки 



Волинської обласної державної адміністрації від 21.01.2015 №200/11/2-15, 
Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області 
від 28.01.2015 № 20/01-15, Львівського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості від 13.01.2015 №1, Департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації 26.01.2015 №12-01-12-159, 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді 18.03.2015 №57, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 
державної адміністрації 20.01.2015 №01-13/129, комунального закладу освіти 
«Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді» 13.02.2015 №01-15/56, Івано-Франківського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської 
обласної ради 28.01.2015 №01-21/5, Департаменту освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації 23.01.2015 №2750/01-01-23, КЗ 
"Черкаського обласного центру роботи з обдарованими дітьми Черкаської 
обласної ради" 26.01.2015 № 6/01-24, Управління освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації 16.01.2015 №04-20/123, Департаменту 
освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 21.01.2015 
№ 108/02/07, Вінницької обласної станції юних натуралістів 27.01.2015 №01 -
24/14, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації 04.12.2014 №220, Департаменту освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації 19.01.2015 №04/186-06, Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 19.01.2015 №03-
14/205, Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 14.01.2015 №15, Управління освіти і науки Херсонської 
обласної державної адміністрації 14.01.2015 №02-16/7-15, Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України 25.08.2015 №147-150. 


