
 
Про нагородження грамотами НЕНЦ  

педагогів-позашкільників Хмельницької  

області з нагоди відзначення 100-річчя  

позашкільної освіти в Україні 

 

З нагоди відзначення 100-річчя позашкільної освіти в Україні та 

зважаючи на вагомий внесок окремих освітян і науковців в екологічну освіту 

і виховання підростаючого покоління та розвиток еколого-натуралістичної 

роботи з дітьми і учнівською молоддю в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти Хмельницької області, просимо нагородити Грамотою 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України та Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних 

наук України науковців і педагогів - ентузіастів юннатівської роботи:  

 

- Авдєєву Людмилу Ростиславівну, методиста Хмельницького 

державного центру естетичного виховання учнівської молоді;  

- Бацуру Руслану Григорівну, керівника гуртків Хмельницького 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;   

- Білецьку Галину Анатоліївну,  доктора педагогічних наук, професора 

кафедри екології Хмельницького національного університету;     

- Вашеняк Ірину Богданівну, проректора з наукової роботи, кандидата 

історичних наук, доцента Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

- Віркуна Валерія Олексійовича, вчителя біології НВК № 4 м. 

Хмельницького; 

- Вітюк Тетяну Миколаївну, вчителя історії СЗОШ І-ІІІ ступенів № 29 

м. Хмельницького; 

- Вітюк Аду Вікторівну, вчителя хімії СЗОШ І-ІІІ ступенів № 29 м. 

Хмельницького; 

- Власову Маргариту Миколаївну, начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Новоушицької селищної ради; 

- Войталюк Аллу Анатоліївну, директора НВК № 31 м. Хмельницького; 

- Временко Людмилу Анатоліївну, вчителя початкових класів СЗОШ І-

ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького; 

- Ганзюк Аллу Ярославівну, кандидата технічних наук, доцента 



кафедри хімії Хмельницького національного університету;  

- Гончарик Лесю Василівну, методиста з природничих дисциплін 

районного методичного кабінету відділу освіти Кам’янець-Подільської 

районної державної адміністрації;  

- Григорова Ігоря Миколайовича, директора, керівника учнівського 

лісництва Масівецької ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницького району;  

- Григорчук Тетяну Володимирівну, директора Хмельницького 

державного центру естетичного виховання учнівської молоді; 

- Гуменюка Юрія Парфеновича, вчителя фізики та астрономії 

Красилівського НВК «Гімназія та ЗОШ І ступеня»;  

- Грудецьку Мар’яну Василівну, керівника гуртків Хмельницького 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;   

- Демчишину Зою Іванівну, методиста Хмельницького обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;  

- Демчук Лесю Олександрівну, заступника директора з навчально-

виховної роботи Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді;  

- Жук Оксану Вікторівну, вчителя початкових класів НВК № 31 м. 

Хмельницького; 

- Заблоцького Олександра Васильовича, головного лісничого 

Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»; 

- Заваду Григорія Івановича, вчителя географії і біології, керівника 

гуртка «Лікарські рослини» Вовковинецької школи-інтернату 

Деражнянського району;  

- Захарову Жанну Леонідівну, вчителя математики СЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 29 м. Хмельницького; 

- Зведенюка Миколу Андрійовича, вчителя хімії, керівника зразкового 

учнівського лісництва «Пліщинське» Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Шепетівського районної ради;  

- Зінчук Ольгу Олександрівну, головного спеціаліста відділу 

професійної освіти і виховної роботи управління професійної освіти та 

ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА; 

- Зиму Наталію Володимирівну, вчителя хімії технологічного 

багатопрофільного ліцею ім. Артема Мазура м. Хмельницького; 

- Ілаш Наталію Миколаївну, директора Кам’янець-Подільського 

позашкільного навчально-виховного об’єднання;  

- Ковтуняка Василя Сергійовича, директора Староушицької СЗОШ І-ІІІ 

ступенів екологічного напрямку Кам’янець-Подільського району;  

- Козлову Олену Володимирівну, т.в.о. директора Кам’янець-

Подільської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Славутинка»;  

- Коленчук Олену Іванівну, керівника гуртка Шепетівського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;  

- Космак Ларису Володимирівну, вчителя біології, географії, трудового 

навчання Песецької ЗОШ І-ІІ ступенів Новоушицької селищної ради;   

- Курманську Ларису Іванівну, заступника директора з навчально-

виховної роботи НВК № 7 м. Хмельницького; 



- Курманського Юрія Івановича, директора спеціалізованого ліцею-

інтернат поглибленої підготовки в галузі науки м. Хмельницького; 

- Кшевінську Людмилу Анатоліївну, вчителя біології Іванковецького 

НВК Хмельницького району;   

- Левко Ларису Афанасіївну, вчителя початкових класів Староушицької 

СЗОШ І-ІІІ ступенів екологічного напрямку Кам’янець-Подільського району;  

- Левчука Івана Макаровича, вчителя біології Волицької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Красилівського району;  

- Лисюка Михайла Анатолійовича, директора, керівника учнівського 

лісництва Михлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізяславського району;  

- Лисюка Олександра Анатолійовича, директора Христівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Ізяславського району; 

- Манійчук Тетяну Леонідівну, директора Шепетівського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Мальовану Неллі Євгенівну, завідувача відділом природи 

Хмельницького обласного краєзнавчого музею; 

- Матус Олену Олександрівну, директора Нетішинського КПНЗ «Центр 

туризму і краєзнавства учнівської молоді»; 

- Мирну Лілію Анатоліївну, методиста біології та екології 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;  

- Мисько Василя Миколайовича, начальника управління освіти 

виконавчого комітету Нетішинської міської ради; 

- Міронову Наталію Геннадіївну, доктора сільськогосподарських наук, 

професора, в.о. завідувача кафедри екології Хмельницького національного 

університету; 

- Міхайлицю Інну Валеріївну, керівника гуртків Хмельницького 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Нагурну Оксану Василівну, вчителя біології та основ здоров’я  

Летавської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чемеровецького району; 

-  Назарчук Вікторію Борисівну, вчителя української мови і літератури 

СЗОШ І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького; 

- Національний природний парк «Мале Полісся»; 

- Нестечук Наталію Миколаївну, методиста методичного кабінету 

відділу освіти молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної 

адміністрації; 

- Новака Володимира Олександровича, вчителя біології і хімії, 

керівника гуртка «Юні орнітологи» та орнітологічного клубу «AVES» 

Голосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Летичівського району; 

- Новак Любов Миколаївну, вчителя біології Голосківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Летичівського району; 

- Новченкову Катерину Дмитрівну, вчителя хімії ліцею № 17 м. 

Хмельницького; 

- Орловську Надію Михайлівну, методист науково-методичного центру 

виховної роботи та позашкільної освіти Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

- Павич Надію Миколаївну, старшого викладача кафедри теорії і 



методик природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

- Павлюк Ольгу Миколаївну, головного спеціаліста відділу професійної 

освіти і виховної роботи управління професійної освіти та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА; 

- Петраш Юлію Володимирівну, керівника гуртків Хмельницького 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Печеркіну Тетяну Олександрівну, методиста методичного кабінету 

управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; 

- Поліщук Ольгу Володимирівну, головного спеціаліста відділу 

професійної освіти і виховної роботи управління професійної освіти та 

ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА; 

- Пронозюк Олену Вікторівну, начальника відділу освіти Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації; 

- Процай Ірину Іванівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи СЗОШ І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького; 

- Румянцеву Олену В’ячеславівну, вчителя біології та основ здоров’я 

Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, гімназія»; 

- Рум’янцеву Ірину В’ячеславівну, вчителя природознавства, екології, 

керівника шкільного лісництва Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, 

ліцей» ім. О. Кушнірука; 

- Рябчук Оксану Володимирівну, начальника відділу організаційно-

нормативного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА; 

- Савечко Світлану Володимирівну, вчителя хімії та біології 

Купільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Волочиського району; 

- Сасюка Андрія Володимировича, директора Національного 

природного парку «Мале Полісся»; 

- Сасюка Володимира Михайловича, директора Державного 

підприємства «Шепетівське лісове господарство»; 

- Соловей Галину Василівну, вчителя біології СЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

м. Хмельницького; 

- Скрипник Аліну В’ячеславівну, методиста методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Хмельницької районної державної 

адміністрації; 

- Слободянюк Ларису Федорівну, вчителя біології, хімії та екології 

Струзької ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоушицької селищної ради; 

- Смаровоз Олену Василівну, вчителя біології та хімії Вільховецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ф.С. Бацури Новоушицької селищної ради; 

- Старченко Світлану Володимирівну, начальника Кам’янець-

Подільського міського управління освіти і науки; 

- Стасюк Світлану Олексіївну, педагога-організатора Старосинявської 

ЗОШ І-ІІ ступенів № 1; 

- Стремецького Станіслава Францовича, директора СЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 29 м. Хмельницького; 

- Тарчинську Ольгу Петрівну, директора Струзької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Новоушицької селищної ради; 



- Тимощука Олексія Олександровича, відповідального секретаря газети 

«Подільські Вісті»; 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліграфіст» м. 

Хмельницького; 

- Тихончук Людмилу Іванівну, начальника управління освіти 

Шепетівської міської ради; 

- Ткачук Ірину Леонідівну, директора Славутського еколого-

натуралістичного центру школярів; 

- Федоченка Сергія Олександровича, директора ТзОВ «Поліграфіст» м. 

Хмельницького; 

- Філюк Олену Володимирівну, заступника директора з навчально-

виховної роботи Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді; 

- Фіярську Світлану Ігорівну, начальника відділу професійної освіти та 

виховної роботи Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА; 

- Чекман Марту Василівну, директора Дунаєвецької станції юних 

натуралістів; 

- Шилюк Олену Анатоліївну, вчителя біології Кустовецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Полонського району; 

- Юглічек Лілію Степанівну, кандидата біологічних наук, доцента 

кафедри екології Хмельницького національного університету; 

- Юрченко Марину Василівну, вчителя біології Староушицької СЗОШ 

І-ІІІ ступенів екологічного напрямку Кам’янець-Подільського району; 

- Юрчук Світлану Володимирівну, методиста Хмельницького 

державного центру естетичного виховання учнівської молоді; 

- Янюк Тетяну Олександрівну, вчителя біології Западинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Красилівського району; 

- Ярушинську Світлану Вікторівну, керівника гуртків Дунаєвецької 

станції юних натуралістів; 

- Ящук Валентину Миколаївну, вчителя біології Михлянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Ізяславського району. 
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