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НАДАЄТЬСЯ

Коровнік Інні Степанівні

керівнику гуртка «Шкільне лісництво»
Собківського НВК І-ІІІ ступенів Уманської районної ради

Черкаської області
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НАДАЄТЬСЯ

Ткачук Т. В.

керівнику гуртка «Юні садівники» 
Центру дитячої та юнацької творчості Уманської районної ради

Черкаської області

за активну просвітницьку роботу з учнями 
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НАДАЄТЬСЯ

Одобородько Юлії Степанівні

керівнику екологічного об’єднання «Дивосвіт» 
Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради

Черкаської області
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НАДАЄТЬСЯ

Кочережко Олені Анатоліївні

керівнику екологічного об’єднання «Дивосвіт»
Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради
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НАДАЄТЬСЯ

Загубиногі Оксані Олексіївні

керівнику екологічного загону Скородистицької ЗОШ І-ІІ ступенів
«Школа життєтворчості» Іркліївської сільської ради

Чорнобаївського району Черкаської області
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НАДАЄТЬСЯ

Бондар М. М.

керівнику гуртка «Юні рослинники» Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
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НАДАЄТЬСЯ

Токман Н. А.

вчителю біології Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Хмельницької
області

за активну просвітницьку роботу з учнями 
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НАДАЄТЬСЯ

Білій Аліні Михайлівні

керівнику гуртка «Юні лісівники» 
Нетішинського центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

Хмельницької області
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НАДАЄТЬСЯ

Тарасюк Ірині Ростиславівні

керівнику гуртка «Людина і довкілля» 
Славуцького Дитячо-юнацького центру туризму 

та екологічної роботи Хмельницької області
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НАДАЄТЬСЯ

Богомоловій Оксані Анатоліївні

керівнику гуртка «Юні зоологи» Позашкільного навчально-
виховного об’єднання Кам`янець-Подільської міської ради

Хмельницької області

за активну просвітницьку роботу з учнями 
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НАДАЄТЬСЯ

Буяр Наталії Іванівні

керівнику гуртка «Основи гідробіології» 
Дунаєвецької Станції юних натуралістів Хмельницької області

за активну просвітницьку роботу з учнями 
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НАДАЄТЬСЯ

Гаман Валентині Сергіївні

керівнику гуртка «Юні лісівники» Старокривинського НВК
Нетішинської ОТГ Хмельницької області
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НАДАЄТЬСЯ

Яцюк Н. П.

вчителю біології Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Хмельницької
області

за активну просвітницьку роботу з учнями 
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НАДАЄТЬСЯ

Пологій Вікторії Анатоліївні

методист філії КЗО « Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді «Шафран» Дніпропетровської області

за активну просвітницьку роботу з учнями 
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НАДАЄТЬСЯ

Ругало О. О.

керівнику екологічного гуртка Червоновершської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Компаніївського району Кіровоградської області

за активну просвітницьку роботу з учнями 
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НАДАЄТЬСЯ

Дзюник Наталії Вікторівні

керівнику гуртка «Природа рідного краю» 
Світловодської станції юних натуралістів Кіровоградської області

за активну просвітницьку роботу з учнями 
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НАДАЄТЬСЯ

Довгань Н. П.

вчителю біології Озеренської гімназії 
Житомирського району Житомирської області

за активну просвітницьку роботу з учнями 
по вивченню історії зеленого будівництва 
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НАДАЄТЬСЯ

Ящук Тетяні

вихователю старшої групи Житомирського дошкільного
навчального закладу №39

за активну просвітницьку роботу з учнями 
по вивченню історії зеленого будівництва 

і садово-паркового мистецтва, благоустрою парків 
під час конкурсу «Парки – легені міст і сіл»

Наказ № 41                                                                                   від 29.05.2020 р.

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

Київ-2020



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАДАЄТЬСЯ

Бороденко Ірині

вихователю старшої групи Житомирського дошкільного
навчального закладу №39

за активну просвітницьку роботу з учнями 
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НАДАЄТЬСЯ

Гановському Павлу Сергійовичу
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