
Бабич  

Ользі Григорівні 
 

вчителю Житомирського екологічного ліцею № 24  

м. Житомира 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
 

 

Наказ № 72                від 29.12.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



Баточенко  

Володимиру Миколайовичу 
 

старшому науковому співробітнику Національного 

природничого парку «Північне Поділля» Бродівського району 

Львівської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

КИЇВ 



Берізці Володимиру Павловичу 
 

керівнику гуртка «Юні екологи» Комунального закладу 

«Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр» 

Нікопольської міської ради Дніпропетровської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Биковець Ніні Петрівні 
 

науковому співробітнику Павлоградського історико-

краєзнавчого музею Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Брусенко  

Ірині Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Екологічна варта» Обухівського районного 

центру творчості дітей та юнацтва Київської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



Бутковій Людмилі Сергіївні 
 

керівнику гуртка «Юні екологи»  

Старобільського районного Будинку творчості дітей та 

юнацтва Старобільської районної ради Луганської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Василенко Ларисі Михайлівні 
 

керівнику гуртка «Еко-стиль» Комунального закладу 

«Херсонський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Херсонської обласної ради 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Давінчук Тетяні В’ячеславівні 
 

педагог-організатору, класному керівнику 9-А класу 

Опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т. Шевченка м. Ямпіль  

Ямпільського району Вінницької області» 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Діхтяренко Інні Юріївні 
 

вчителю біології Луко-Барського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Барського району  

Вінницької області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Завгородній Т.В. 
 

керівнику гуртка «Природа і екологія» Позашкільного 

навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський 

Ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Загубинозі Оксані Олексіївні 
 

вчителю біології з основами екологічних знань, 

природознавства та хімії Комунального закладу 

«Скородистицька гімназія «Школа життєтворчості» 

Іркліївської сільської ради Черкаської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 
 

КИЇВ 



Закржевській Світлані Миколаївні 
 

заступнику директора Енергодарського центру туризму, 

краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради 

Запорізької області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Іванчук  

Лесі Богданівні 
 

вчителю Пониковицької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Бродівського району Львівської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



Кайтанюк Олені Петрівні 
 

вчителю географії Опорного навчального закладу «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т. Шевченка 

м. Ямпіль  Ямпільського району Вінницької області» 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Ковальчук Альоні Олександрівні 
 

керівнику гуртків «Екознайка» та «Світ птахів» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Корнійчук Є.І.  
 

керівнику гуртка «Юний еколог» Комунального закладу 

«Острозький районний Будинок школяра»  

Острозької районної ради Рівненської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



Кохановській Оксані Василівні 
 

керівнику гуртка «Біологія рослин»  

Шостинської міської станції юних натуралістів  

Шостинської міської ради Сумської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Кривулі Ірині Григорівні 
 

керівнику гуртка «Дендрологія з основами озеленення» 

Комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



Левицькій Раїсі Максимівні 
 

вчителю навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей» Немирівської міської ради 

Вінницької області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Мовчану Володимиру Васильовичу 
 

вчителю географії Березоволуцькому закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько- 

Роменської сільської ради Полтавської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Невмивакі Тетяні Володимирівні 
 

керівнику гуртка «Основи біології» Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді м. Кременчука 

Полтавської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
 

 

Наказ № 72                від 29.12.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Онищук  

Ірині Олексіївні 
 

вчителю Житомирської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 17 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
 

 

Наказ № 72                від 29.12.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



П’ятковській Любові Іванівні 
 

керівнику учнівського лісництва, вчителю географії 

Сопівського ліцею селищної ради Печеніжинської ОТГ, 

керівнику гуртка «Юні лісівники» Івано-Франківського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Івано-Франківської обласної ради 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

КИЇВ 



Пархоменко Наталії Новомирівні 
 

керівнику гуртка «Юні екологи» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних 

натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



Попрузі Володимиру Михайловичу 
 

вчителю біології, методисту Ріпкинської гімназії  

імені Софії Русової Ріпкинської районної ради  

Чернігівської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
 

 

Наказ № 72                від 29.12.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Пуденко Оксані Ростиславівні 
 

вчителю біології комунального закладу «Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів  

імені А.С. Макаренка Полтавської області» 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Редько Галині Миколаївні 
 

вчителю біології Коростишівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 1 Коростишівської міської ради 

Житомирської області. 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Савенко Ларисі Ростиславівні 
 

керівнику гуртка «Географічне краєзнавство» Кулитківського 

центру позашкільної освіти Кулитківської селищної ради 

Кулитківського району Чернігівської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Стрільчуку  

Василю Михайловичу 
 

директору Бродівського історико-краєзнавчого музею 

Бродівського району Львівської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



Тишковичу Володимиру Терентійовичу 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники»  

Комунального навчального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Вербківської сільської ради  

Дніпропетровської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

КИЇВ 



Ткачовій Вірі Сергіївні 
 

вчителю біології Павлоградської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Фемич Наталі Іванівні 
 

керівнику гуртка «Дослідники заповідних стежок 

Херсонщини» комунального позашкільного навчального 

закладу «Голопристанський міський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Голопристанської міської ради 

Херсонської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

КИЇВ 



Черновій Ользі Вікторівні 
 

методисту Комунальної установи «Приморський центр 

дитячої та юнацької творчості» Приморської міської ради 

Приморського району Запорізької області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Шушкевич  

Надії Дмитрівні 
 

вчителю Пониковицької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Бродівського району Львівської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



Ярошенко Світлані Володимирівні 
 

старшому вчителю хімії та біології  

Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 

Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід та  

формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі школярів та  

учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – V етап» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
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