
Антонюку Петру Сергійовичу 
 

керівнику Куснищанського учнівського лісництва Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» 

Волинської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
 
 

Наказ № 87                від 07.12.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Афоніній  

Олені Геннадіївні 
 

вчителю хімії та біології Херсонської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 53 Херсонської міської ради 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Бадраку Олександру Вікторовичу 
 

керівнику гуртка «Юні зоологи» Комунальної організації  

(установа, заклад) Шостинської міської станції юних натуралістів  

Шостинської міської ради Сумської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Бажану Євгенію Анатолійовичу 
 

керівнику гуртка «Юні біологи» філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у  

Полтавському районі 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Басанській Владлені Дмитрівні 
 

керівнику гуртка «Юні екологи» Комунального закладу «Міський 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області» 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Бєльській  

Валентині Василівні 
 

директору Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Полтавської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Будченко  

Оксані Анатоліївні 
 

вихователю Комунального закладу «Бердянська загальноосвітня 

санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Булах Т.В. 
 

керівнику гуртка «Екостудія народних ремесел»  

Центру позашкільної освіти Кролевецької міської ради 

Сумської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Бурді Л.В. 
 

класному керівнику 9 класу Іванівського ліцею № 2  

Іванівської селищної ради Херсонської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Вавдіюк  

Оксані Василівні 
 

вчителю біології закладу загальної середньої освіти «Мостищенська 

гімназія» Камінь – Каширської міської ради Волинської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гальом Оксані Іванівні 
 

керівнику шкільного лісництва, вчителю природознавства закладу 

загальної середньої освіти «Підцир’ївський ліцей» Камінь – 

Каширської міської ради Волинської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Гринцевич О.В. 
 

вчителю початкових класів Любимівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Іванівської селищної ради Генічеського району 

Херсонської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Джеліловій Заремі Рустемівні 
 

керівнику гуртка «Юні друзі природи» Комунального закладу  

«Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області  
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Жембій Валентині Всеволодівні 
 

керівнику гуртка «Юні рослинники» Будинку дитячої та  

юнацької творчості Окнянської селищної ради Окнянського району  

Одеської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Задніпряній  

Ганні Миколаївні 
 

практичному психологу Олександрівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Каланчацької селищної ради Херсонської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ісаковій Тетяні Сергіївні 
 

керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин»  

Ківерцівського центру позашкільної освіти Ківерцівської міської ради 

Волинської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Камишенко Ларисі Миколаївні 
 

керівнику гуртка «Юні флористи» комунального закладу  

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Кириченко Катерині Борисівні 
 

директору, керівнику гуртків Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних натуралістів» м. Павлограда 

Дніпропетровської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Клімарчук  

Олесі Володимирівні 
 

вчителю біології закладу загальної середньої освіти «Видертський 

ліцей» Камінь – Каширської міської ради Волинської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ковальчук Альоні Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Природа рідного краю» Шепетівського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Колевид  

Лесі Олексіївні 
 

керівнику загону «Юні екологи» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської селищної ради Полтавської області. 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Костюк Оксані Анатоліївні 
 

керівнику гуртків «Цікава зоологія» та «Чарівний світ природи» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру  

учнівської молоді  
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Кузьмінській Валентині Валентинівні 
 

методисту, керівнику гуртка «Екологічний Hand Made» 

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  
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Луць Людмилі Іванівні 
 

керівнику Новорудського учнівського лісництва Маневицького 

центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради 

Волинської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  
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Ляшенко Світлані Іванівні 
 

вчителю зарубіжної літератури Вороньківського ліцею  

імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради  

Полтавської області 
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Мазанці Світлані Вікторівні 
 

керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин» Миргородського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Полтавської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  
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Маловічку Віктору Олексійовичу 
 

вчителю біології Філії Великобілозерського навчально-виховного 

комплексу № 1 (школа – дитячий садок) Великобілозерської сільської 

ради Василівського району Запорізької області Великобілозерської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 
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Мамотенко Юлії Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Загальна біологія» комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних натуралістів» м. Павлограда 

Дніпропетровської області 
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Медведюк Ользі Миколаївні 
 

керівнику Маневицького учнівського лісництва  

Маневицького центру творчості дітей та юнацтва  

Маневицької селищної ради Волинської області 
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формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2021» 
 
 

Наказ № 87                від 07.12.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Мельник Д.С. 
 

 

вчителю біології Полянського опорного закладу освіти  

Клішківецької ОТГ Чернівецької області 
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Мельник О.Б. 
 

 

вчителю географії Полянського опорного закладу освіти 

Клішківецької ОТГ Чернівецької області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  
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Михальчук Юлії Василівні 
 

вчителю природознавства закладу загальної середньої освіти 

«Видертський ліцей» Камінь – Каширської міської ради  

Волинської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  
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Немченко Ганні Олексіївні 
 

керівнику гуртка «Людина і довкілля» Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської міської ради 

Запорізької області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  
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Світлані Вікторівні 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Сумської міської ради Сумської області 
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Пархоменко Наталії Новомирівні 
 

керівнику гуртка «Юні екологи» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних натуралістів Тернівського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
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Петренко Вікторії Юріївні 
 

керівнику гуртків «Чарівний світ природи» та «Я серед природи» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного  

центру учнівської молоді 
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Романенко Оксані Анатоліївні 
 

керівнику секції МАН «Екологія», методисту еколого-

натуралістичного відділу комунального закладу «Міський Центр 

дитячої творчості» м. Білгорода – Дністровського Одеської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 
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Семенюк Лілії Василівні 
 

керівнику Троянівського учнівського лісництва, вчителю біології та 

екології Опорного закладу загальної середньої освіти «Троянівський 

ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області 
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Сидорук Світлані Леонідівні 
 

вчителю біології і хімії Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Носачевицька гімназія» Рожищенської міської ради  

Луцького району Волинської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  
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Таран Людмилі Анатоліївні 
 

вчителю біології, вчителю вищої категорії, «вчитель-методист» 

Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

Енергодарської міської ради Запорізької області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  
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Фемич Наталі Іванівні 
 

керівнику учнівського лісництва «Дубок» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Голопристанський міський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Голопристанської міської ради  

Херсонської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 
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Філіпчук Тетяні Анатоліївні 
 

вчителю біології Опорного освітнього закладу «Навчально-виховний 

комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»  

смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району 

Волинської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 
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Штанько В.Р. 
 

 

вчителю біології Іванівського ліцею № 2  

Іванівської селищної ради Херсонської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  
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