
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«15» травня 2018 р. № 48

Про нагородження 
педагогічних працівників

За вагомий особистий внесок в розвиток екологічної освіти і виховання
підростаючого  покоління,  натуралістичної  роботи  з  дітьми  і  учнівською
молоддю та з нагоди відзначення 100-річчя позашкільної освіти в Україні

НАКАЗУЮ

нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру:

Трегубову
Людмилу Анатоліївну

- директора комунального закладу «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»

Акіменко
Віту Миколаївну

- завідувача  відділу  комунального  закладу
Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський
центр  еколого-натуралістичної  творчрсті
учнівської молоді

Артем
Олександру Василівну

- керівника гуртків  Монастириського районного
комунального  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Тернопільської області

Баданюк 
Валентину Миколаївну

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

Бердар
Наталію Василівну

- керівника  гуртка  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської
області

Березецьку
Олену Олексіївну

- методиста Миколаївської міської станції юних
натуралістів

Берізку
Володимира Павловича

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

Бойко - методиста  комунального  закладу  Сумської



Надію Федосіївну обласної ради – обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю

Бондар
Лесю Миколаївну  

- заступника  директора  з  навчально-виховної
роботи  Комунального закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської  обласної  ради
Рівненської області

Бордюг
Наталію Сергіївну

- директора  Житомирського  обласного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Житомирської обласної ради

Боровську
Олену Валентинівну

- директора  Центру  позашкільної  освіти  ім.
О. Разумкова м. Бердичева

Бородового 
Олександра 
Анатолійовича

- директора  комунального  навчального  закладу
«Криничанський  Центр  учнівської  молоді»
Дніпропетровської області

Буковецьку
Наталію Володимирівну

- завідувача відділом Хустської районної станції
юних натуралістів Закарпатської області

Буша
Катерину Вікторівну

- керівника гуртків  Черкаської  районної  станції
юних натуралістів

Варчук  
Олену Зосимівну

- директора  Житомирської  районної  станції
юних натуралістів

Ваховську 
Ніну Олександрівну

- методиста відділення еколого-натуралістичного
напряму  Центру  позашкільної  освіти
ім.О.Разумкова м. Бердичева

Власик
Наталію Федорівну

- заступника  директора  з  навчально-методичної
роботи  Комунального закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської  обласної  ради
Рівненської області

Вороніну
Надію Михайлівну

- методиста Обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді м. Миколаїв

Гайдаченко
Людмилу Павлівну

- завідувача методичним відділом Комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради Рівнеської області

Ганзюк
Аллу Ярославівну

- керівника  гуртків  екологічної  біохімії
Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

Герегу
Ірину Григорівну

- керівника гуртків Первомайської міської станції
юних натуралістів Миколаївської області

Головченко
Людмилу Юріївну

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

Давиденко
Людмилу Василівну

- директора  комунального  закладу  «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради»



Данілєвську 
Ольгу Вікторівну

- керівника  гуртка  Позашкільного  навчального
закладу  «Дитячий  парк  «Запорізький  міський
ботанічний  сад»  Запорізької  міської  ради
Запорізької області

Дендюк
Наталію Іванівну

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

Денисюка   
Івана Васильовича

- керівника  гуртків  Житомирського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради

Драгун
Зою Петрівну

- директора Великописарівської районної станції
юних натуралістів Великописарівської районної
ради Сумської області

Жуганець
Евеліну Анатоліївну

- директора  комунального  закладу  «Палац
дитячої  та  юнацької  творчості  «ІСТОК»
Харківської міської ради» 

Загоруйко
Оксану Петрівну

- методиста  Уманського  міського  Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Черкаської області

Захарчук 
Олену Миколаївну

- керівника гуртків Уманського міського Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Черкаської області

Іванченко
Сергія Івановича

- директора  комунального  закладу  освіти
«Магдалинівська  районна  станція  юних
натуралістів» Дніпропетровської області

Іващенко 
Ніну Петрівну

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

Канюку 
Ларису Миколаївну

- керівника  гуртків  Черкаської  районної  станції
юних натуралістів

Кийко
Андрія Олександровича

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

Кириченко
Катерину Борисівну

- директора  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської
області

Книш 
Марину Володимирівну

- методиста  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»



Дніпровської районної ради Дніпропетровської
області

Ковтун
Єлизавету Юліусівну

- методиста  Хустської  районної  станції  юних
натуралістів Закарпатської області

Копинець 
Ольгу Вікторівну

- керівника  гуртка  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської
області

Корнієнка
Сергія Володимировича

- директора  Комунальної  організації
«Шосткинська  міська  станція  юних
натуралістів»  Шосткинської  міської  ради
Сумської області

Костенко
Інну Миколаївну

- керівника гуртків Первомайської міської станції
юних натуралістів Миколаївської області

Кравчук
Людмилу Василівну

- методиста  Бучацького  центру  дитячої  та
юнацької  творчості  «Сузір’я»  Тернопільської
області

Крикун
Галину Віталіївну

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

Курінську
Лідію Василівну

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

Ламінську
Наталію Олександрівну

- директора  Чугуївського  районного  Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Чугуївської
районної ради Харківської області

Левицьку
Ганну Василівну

- директора  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції Івано-Франківської області

Левченко
Тетяну Семенівну

- методиста  комунального закладу  «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради»

Леконцеву
Ніну Федорівну

- заступника  директора  Миколаївської  міської
станції юних натуралістів

Лещенко
Ірину Анатоліївну

- заступника   директора  з  навчально-виховної
роботи  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного центру 

Ложкову
Ірину Юріївну

- керівника  гуртків  Черкаської  районної  станції
юних натуралістів

Лятушинського
Сергія Васильовича

- керівника  гуртків  Житомирського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради

Мазура
Миколу Лук’яновича

- директора Тульчинської районної станції  юних
натуралістів  Тульчинської  міської  ради



Вінницької області

Манійчук  
Тетяну Леонідівну

- заступника  директора  з  навчальної  роботи
Хмельницького  обласного  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді

Мартищенко
Валентину Андріївну

- керівника  гуртка  комунальної  установи
«Приморський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості»  Приморської  міської  ради
Приморського району Запорізької області

Михайлицю
Ірину Павлівну

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

Мотижинець
Галину Михайлівну

- головного  спеціаліста  відділу  дошкільної,
середньої,  позашкільної  освіти,  виховної
роботи та охорони дитинства управління освіти
і  науки  виконкому  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області

Мошкіну
Тетяну Федорівну

- методиста  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області

Мурашкіну
Ірину Іванівну

- керівника гуртків Уманського міського Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Черкаської області

Насонову
Галину Олексіївну

- директора  Черкаської  районної  станції  юних
натуралістів

Науменко
Світлану Анатоліївну

- керівника  гуртків  Житомирського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради

Нечипорук
Аллу Володимирівну

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

Обрєзан
Надію Іванівну

- керівника гуртків Мар’їнської районної станції
юних натуралістів Донецької області

Огребу
Людмилу Миколаївну

- завідувача  відділом  комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної
ради»

Олійника
Івана Семеновича

- керівника  гуртка  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської
області

Остапенко
Людмилу Володимирівну

- керівника  гуртків  Комунальної  організації
«Шосткинська  міська  станція  юних
натуралістів»  Шосткинської  міської  ради
Сумської області



Панченко
Зою Петрівну

- директора Бершадської районної станції юних
натуралістів Вінницької області

Пасічника
Андрія Леонідовича

методиста  комунального  закладу  «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради»

Пашкевич
Наталію Михайлівну

- методиста  еколого-краєзнавчого  напряму
комунального  закладу  Скалатський  будинок
школярів  Підволочиського  району
Тернопільської області 

педагогічний колектив - Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

педагогічний колектив - Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області

педагогічний колектив - Дунаєвецької  станції  юних  натуралістів
Хмельницької області

педагогічний колектив - Кам’янець-Подільського  позашкільного
навчально-виховного об’єднання Хмельницької
області

педагогічний колектив - Славутського еколого-натуралістичного центру
школярів Хмельницької області

педагогічний колектив - КПНЗ  Нетішинської  міської  ради  «Центр
туризму  і  краєзнавства  учнівської  молоді»
Хмельницької області

Петренко
Тетяну Григорівну

- керівника  гуртка  комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної
ради»

Петрова
Дмитра Євгеновича

- керівника  гуртків  Обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді
м. Миколаїв

Підберезкіну
Тетяну Євгенівну

- заступника  директора  з  навчально-методичної
роботи  Комунального  закладу  «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

Підлісну
Надію Анатоліївну

- керівника  гуртка  Бородянського  районного
центру дитячої та юнацької творчості Київської
області

Поп
Ларису Миколаївну

- завідувача  відділом  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської
області

Попову
Галину Миколаївну

- керівника  гуртка  комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної



ради»

Прит
Ірину Василівну

- вчителя  біології  Томашгородського  навчально-
виховного комплексу школи І-ІІІ ступенів-ліцею
Рокитнівської районної ради Рівненської області

Пурдю
Людмилу Андріївну

- директора  Балаклійської  станції  юних
натуралістів  Балаклійської  районної  ради
Харківської області

Раковець
Ольгу Сергіївну

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

Ремех
Валентину Іванівну

- керівника  гуртка  Комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної
ради»

Рикунову
Наталію Сергіївну

- директора  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «РайСЮН»  Покровської
райради Донецької області

Сасин
Оксану Василівну

- заступника  директора  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської
області

Сворінь
Надію Володимирівну

- заступника  директора  Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Семеняк
Риту Миколаївну

- керівника  гуртків  Житомирського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради

Синичин
Людмилу Іванівну

- методиста  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпровської районної ради Дніпропетровської
області

Смицьку
Наталію Вікторівну

- керівника  гуртка  комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»

Снісаренко
Ірину Іванівну

- керівника  гуртка  комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»

Соломіну 
Тетяну Іванівну

- заступника  начальника  –  начальника  відділу
дошкільної, загальної середньої та вищої освіти
управління освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації



Солтисік
Наталію Миколаївну

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

Стадник 
Оксану Олександрівну

- методиста  Житомирського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Житомирської обласної ради

Стецькович
Ганну Федорівну

- директора  Ківерцівського  районного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Волинської області

Струк
Людмилу Миколаївну

- директора  комунального  закладу
«Шполянський  Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Шполянської
міської ради Черкаської області

Ткача
Ігора Михайловича

- директора  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області

Федорову
Наталію Василівну

- керівника  гуртків  Черкаської  районної  станції
юних натуралістів

Хулап 
Людмилу Іванівну

- керівника  студії  флористики  та  фітодизайну
«Флора»  Комунального  закладу  «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради»

Целіщеву
Валентину Іванівну

- керівника гуртків Первомайської міської станції
юних натуралістів Миколаївської області

Члек 
Олену Олександрівну

- керівника  гуртків  Житомирського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради

Човнюк
Людмилу Степанівну

- керівника  гуртків  Житомирського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради

Чудіну 
Інгу Миколаївну

- керівника  гуртків  Обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді
м. Миколаїв

Шевчук
Світлану Іванівну

- керівника  гуртків  Житомирського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради

Шпильову
Валентину Іванівну

- директора Чечельницької районної станції юних
натуралістів Вінницької області

Шпір
Ларису Іванівну

- керівника  гуртків  Хустської  районної  станції
юних натуралістів Закарпатської області

Шульгіну
Валентину
Олександрівну

- директора  Донського еколого-натуралістичного
центру Донецької області



Щербу
Олену Андріївну

- вчителя  біології  Томашгородської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  № 3
Рокитнівської районної ради Рівненської області

Янчук
Віту Юріївну

- керівника гуртків Уманського міського Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Черкаської області

Ярошенко 
Наталію Григорівну

- директора Миколаївської міської станції юних
натуралістів

Підстава: клопотання Департаменту освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12.03.2018 № 223-1/01-
11/02.3, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
від 06.03.2018 № 09-10/1129, Департаменту освіти і науки Київської обласної
державної адміністрації від 05.03.2018 № 12-01-08/886, Департаменту освіти і
науки  Закарпатської  обласної  державної  адміністрації  від  12.03.2018  № 01-
17/1050,  Управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської  обласної  державної
адміністрації  від  07.03.2018  №  805/07/2-18,  Департаменту  освіти  і  науки
Чернівецької  обласної  державної  адміністрації  від  06.03.2018  № 01-32/578,
Департаменту  освіти,  науки  та  молоді  від  26.02.2018  №  28-692/0/18/323.08,
Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від
12.03.2018  № 815/03.2-14,  Департаменту  освіти  і  науки  Вінницької  обласної
державної адміністрації від 13.03.2018 № 01-26-02/621, Департаменту освіти і
науки Донецької обласної державної адміністрації від 12.03.2018 № 01-0896-22,
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від
12.03.2018 № 01-28/1049, Департаменту осівти і науки Хмельницької обласної
державної  адміністрації  від  12.03.2018  №  655-38/2018,  Управління  освіти,
науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від
05.03.2018  № 35-13/497/0.35,  Управління  освіти  і  науки  Черкаської  обласної
державної адміністрації від 20.02.2018 № 404/02.1, Управління освіти Тячівської
районної  державної  адміністрації  від  01.03.2018  №411,  Управління  освіти  і
науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 07.03.2018 № 03/694-
06, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від
07.03.2018  №  03-41/985,  Департаменту  освіти  і  науки  Полтавської  обласної
державної адміністрації від 02.03.2018 № 03.02-20/363, Департаменту освіти і
науки  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації  від  06.03.2018
№ 1126/01-02/01-01-17.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


