
 Андрейчеву С.О. 
 

керівнику гуртка «Юні садівники» Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

 
за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
 

у Всеукраїнській акції  

«День зустрічі птахів» 
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Андрієнко Аллі Миколаївні 
 

вчителю біології Макарівського закладу загальної середньої  

освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради Чернігівської області 

 
за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
 

у Всеукраїнській акції  
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Біляк Аллі Юліанівні  
 

вчителю початкових класів Бабинського ліцею  

Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області 

 
за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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КИЇВ 



Бітнер Г.В. 
 

вчителю Кошелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пулинської селищної ради Житомирської області 

 
за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Богді Лілії Сергіївні 
 

вчителю біології Станишівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області 

Станишівської ОТГ 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Боднар Н.А. 
 

керівнику гуртка «Квітникарі – аранжувальники» Комунального 

закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» 

Хмельницької області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Бондарчук Ларисі Михайлівні 
 

керівнику гуртка «Культура довкілля» Маневицького районного 

Центру творчості та юнацтва Маневицького району 

 Волинської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Бондарчук Тетяні Степанівні 
 

вчителю Вертокиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирського району Житомирської області 

 
за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 
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Борисенко Наталії Юріївні 
 

гуртка «Екологічне краєзнавство» ЦПР на базі  

Лупарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 Вітовського району Миколаївської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Герегі Ірині Григорівні 
 

керівнику гуртка «Юні екологи» 

 Первомайської міської станції юних натуралістів  

Миколаївської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Гирич Л.М. 
 

вчителю біології Гаївської філії (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів) 

Хмелівського ліцею Роменської районної ради  

Сумської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
 

у Всеукраїнській акції  
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Головач Валентині Іванівні  
 

вчителю Норинцівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Народицької селищної ради 

 Житомирської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Голюк Людмилу Іванівну 
 

вчителя біології Немиринецької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Ружинського району  

Житомирської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Гусар Т.В. 
 

вчителю Комунального загальноосвітнього навчального закладу 

«Школа І ступеня № 18 м. Бердичева 

 Житомирської області» 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Дворецькій Ірині Петрівні 
 

вчителю Садківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирського району Житомирської області 

 
за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Дмитрук Тетяні Василівні 
 

вчителю природознавства Першотравневої загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Дніпропетровської області 

 
за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
 

у Всеукраїнській акції  

«День зустрічі птахів» 

 

 
Наказ № 45                від 02.07.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

КИЇВ 



Драган Лілії Вікторівні 
 

вчителю Комунального опорного закладу освіти  

«Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  

Зайцівської сільської ради Синельниківського району 

Дніпропетровської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Дудко Н.К. 
 

керівнику гуртка «Культура мови та спілкування»  

Доманівського Будинку дитячої та юнацької творчості  

Миколаївської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Журбі Олександру Миколайовичу 

 

вчителю трудового навчання Обложківської філії 

 Комунального закладу Березівської сільської ради  

«Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 

 І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Веселка»  

Сумської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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КИЇВ 



Закржевській Світлані Миколаївні 
 

керівнику гуртка «Край, в якому я живу»  

Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту 

Енергодарської міської ради Запорізької області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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КИЇВ 



Залуцькій Клавдії Павлівні 
 

керівнику гуртків «Юний орнітолог» та «Природознавства» 

Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

 Радомишльської міської ради Житомирської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 
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Заярній Інні Віталіївні 
 

вчителю гуртка «Природа і фантазія» Комунального закладу 

 «Ямпільська районна станція юних натуралістів» 

 Сумської області 
 

 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 
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КИЇВ 



Зельській Олені Миколаївні 
 

керівнику Сєвєродонецького міського  

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Луганської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 
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Іваній Ользі Степанівні 
 

вчителю Ховмівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Комарівської сільської ради Борзнянського району 

 Чернігівської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Голан Світлані Олександрівні 
 

вчителю Житомирської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна 

 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
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Івасюк Тетяні Вікторівні 
 

вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 с. Василівка Сокирянського району 

 Чернівецької області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 
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 Канцедал В.В. 
 

керівнику гуртка арт – студії «Колорит» 

 Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості 
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Кардаш Наталії Григорівні 
 

керівнику гуртка «Любителі живої природи» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» 
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Карпенко Євгенію Леонідовичу  
 

керівнику гуртка «Різблення по дереву»  

Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 
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Коваленко Раїсі Олексіївні 
 

керівнику гуртка «Юні квітникарі»  

Кобеляцької філії «Полтавський обласний 
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за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
 

у Всеукраїнській акції  

«День зустрічі птахів» 

 

 
Наказ № 45                від 02.07.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 

КИЇВ 



Ковальчук Альоні Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Декоративне птахівництво» Шепетівського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
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Колевид Лесі Олексіївні 
 

керівнику гуртка «Юні орнітологи»  

Будинку дитячої та юнацької творчості  

Котелевської районної ради  
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Кофан Олені Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Природа, творчість і фантазія»  

Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 
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Кужді Наталії Олексіївні 
 

вчителю біології Комунального закладу освіти 

 «Середня загальноосвітня школа № 101», керівнику гуртка  

«Юні аматори зеленої архітектури» Комунального позашкільного 
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Кузьмінській Валентині Василівні 
 

методисту, керівнику гуртків Чернівецького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
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 Купрейченко Т.А. 
 

вчителю Олександрівського закладу загальної середньої  

освіти І-ІІ ступенів Семенівського району  

Чернігівської області 
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Куцеволу Віктору Олександровичу  
 

вчителю трудового навчання комунального закладу 

 «Середня загальноосвітня школа № 34»  

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 
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Максимчук Людмилі Анатоліївні 
 

 вчителю Комунального закладу 

 «Молодавської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів»  

Привільненської сільської ради Рівненської області 
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Марчук С.Ю. 
 

вчителю біології та хімії Комунального закладу освіти 

 «навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня  

школа І-ІІ ступенів – аграрний ліцей – інтернат»  

Межівської селищної ради» Дніпропетровської області 
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Мельник Любові Валеріївні 
 

керівнику гуртка «Юний біолог» 

 Комунального опорного закладу «Глибочицький ліцей» 

 Житомирського району Житомирської області 
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 Мислинській Юлії Вікторівні 
 

вчителю Ліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської області Станишівська ОТГ 
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Музиці Ю.С. 
 

вчителю Комунального загальноосвітнього навчального закладу 

«Школа І ступеня № 18 м. Бердичева Житомирської області» 
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Музиченко Тетяні Василівні 
 

вчителю Михайлівської середньої загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів Коростенського району  

Житомирської області 
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Немерюк Нелі Григорівні 
 

педагог – організатору Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» 

 Полтавської області 
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Павловській Галині Іванівні 
 

вчителю Яполотської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Костопільського району Рівненської області 

 
за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
 

у Всеукраїнській акції  

«День зустрічі птахів» 

 

 
Наказ № 45                від 02.07.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

КИЇВ 



Панько Р.В. 
 

вчителю початкових класів Масевицької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Рокитнівського району 

 Рівненської області 
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Пожидай Людмилі Іванівні  
 

вчителю біології Чорноморської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Одеської області 
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Поліщуку Петру Антоновичу  
 

вчителю Зарічанської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів Житомирської області 
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Прохоренко Ларисі Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Юні екскурсоводи-краєзнавці»  

Центру дитячої та юнацької творчості  

Овруцької міської ради Житомирської області 
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Рижук Володимиру Аркадійовичу 
 

керівнику гуртка «Умілі руки» Вацлавпільської гімназії 

 Пулинського району Житомирської області 
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Романюку Сергію Миколайовичу  
 

керівнику гуртка «Народна творчість» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» 
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вчителю біології Любомльського закладу загальної середньої  
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Семеняк Р.М.  
 

керівнику гуртка «Плетіння та аплікація соломкою» 

 Комунального закладу позашкільної освіти 
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Сергійчук Аллі Володимирівні 
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вчителю трудового навчання Комунального закладу  

«Кошарищенська гімназія» Глибочицької сільської ради 

Житомирської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
 

у Всеукраїнській акції  

«День зустрічі птахів» 

 

 
Наказ № 45                від 02.07.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 

КИЇВ 
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вчителю біології Опорного закладу освіти  

«Овруцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1» 
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керівнику учнівського самоврядування «Дзвін» 

 Балицького навчально-виховного комплексу 
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Терзій Майї Федорівні 
 

вчителю початкових класів Саф’янської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльського району 
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Ткачовій Ользі Володимирівні 
 

вчителю Прилбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Митрополита Андрея Шептицького Яворівського району  

Львівської області 
 

за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
 

у Всеукраїнській акції  

«День зустрічі птахів» 

 

 
Наказ № 45                від 02.07.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 

КИЇВ 



Хаю О.В. 
 

вчителю Черепковецького закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів 

Глибоцького району Чернівецької області 

 
за залучення учнівської молоді до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин  
 

у Всеукраїнській акції  

«День зустрічі птахів» 

 

 
Наказ № 45                від 02.07.2020 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

КИЇВ 



Хлус Ларисі Миколаївні 
 

методисту, керівнику гуртків Чернівецького обласного центру 
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 вчителю початкових класів, керівнику гуртка «Козачата» 
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Члек Олені Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Юні зоологи» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Обласний еколого-натуралістичний центр» 
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керівнику гуртка «Плетіння та аплікація соломкою» 

 Комунального закладу позашкільної освіти  
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Чубченко В.П. 
 

керівнику гуртка «Умілі ручки» Центру дитячої та юнацької 

творчості Лиманської районної ради  
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Яструбенко Тетяні Вікторівні 
 

вчителю Немиринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ружинського району Житомирської області 
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