
 Антоненко Олені Володимирівні 
 

вчителю географії Бердянської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 4 Бердянської міської ради  

Запорізької області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
 

 
Наказ № 72       від 14 жовтня 2022 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Абажер Наталії Миколаївні 
 

вчителю Калчевського закладу загальної середньої освіти 

Василівської сільської ради Болградського району  

Одеської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Атаманюк Н.І. 
 

вчителю Васильківського закладу повної загальної середньої 

освіти Любимівської селищної ради Каховського району 

Херсонської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Мельниченко Л.М. 
 

вчителю Васильківського закладу повної загальної середньої 

освіти Любимівської селищної ради Каховського району 

Херсонської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Дудник М.С. 
 

вчителю Васильківського закладу повної загальної середньої 

освіти Любимівської селищної ради Каховського району 

Херсонської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Мунтян І.О. 
 

вчителю Васильківського закладу повної загальної середньої 

освіти Любимівської селищної ради Каховського району 

Херсонської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Бабаніній Світлані Валентинівні 
 

вчителю Добропільського навчально – виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4  

з поглибленим вивченням окремих предметів – 

дошкільний навчальний заклад» Донецької області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

КИЇВ 



 Бабич Наталії Миколаївні 
 

вчителю Комунальної установи  

«Миропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Басанській Владлені Дмитрівні 
 

керівнику гуртків Комунального закладу «Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Бушиленко Н.С. 
 

керівнику гуртка «Оригамі» Будинку дитячої творчості 

Коростишівської міської ради Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Власик Аллі Миколаївні 
 

керівнику гуртка «Юні ботаніки» Комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Георгієвій Н.А. 
 

вчителю Саф’янського закладу загальної середньої освіти 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району  

Одеської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Глушицькій  
Людмилі Сергіївні 

 

вчителю Вільненського ліцею Губиниської селищної ради 

Дніпропетровської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Горкун Людмилі Віталіївні 
 

керівнику гуртків Комунального закладу позашкільної освіти 

«Будинок дитячої творчості» Андрушівської міської ради 

Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Дідух Олені  
 

керівнику гуртка «Фітодизайн» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості 

Рівненської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Дудченко  
Анні Андріївні 

 

вчителю біології Виноградівського ліцею ім. О.М. Соценка 

Херсонського району Херсонської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Єрмак Олені Василівні 
 

вчителю Славгородського ліцею  

Дніпропетровської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Журахівській І.Г. 
 

вчителю Березянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Ружинської селищної ради Бердичівського району 

Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Іванюк Ніні Михайлівні 
 

вчителю Коднянського ліцею Станишівської сільської ради 

Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
 
 

 

 
Наказ № 72       від 14 жовтня 2022 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Канівець Наталії Іванівні 
 

вчителю Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні  

ім. Василя Кричевського» Полтавської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Кобеля О.В. 
 

керівнику гуртка «Природа, творчість і фантазія» 

Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Ковбасюк Лесі Миколаївні 
 

вчителю Привітівського ліцею Любарської селищної ради 

Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Костюк Оксані Анатоліївні 
 

керівнику гурта «Цікава зоологія» Полтавського обласного 

еколого- натуралістичний центр учнівської молоді 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Книш Марині Володимирівні 
 

керівнику гуртків Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості  

учнівської молоді» Обухівської селищної ради 

Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

КИЇВ 



 Кравець Анастасії Андріївні 
 

вчителю Антонівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 18 Херсонської міської ради 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Кравець І.І. 
 

вчителю опорного закладу освіти «Андрушківський ліцей  

ім. А.Н. Вітрука» Андрушкіської сільської ради 

Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Кравченко Л.М. 
 

вчителю Головачанського комунального закладу  

загальної середньої освіти Терешківської сільської ради 

Полтавської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Кириченко Катерині Борисівні 
 

керівнику гуртків Комунального позашкільного  

навчального закладу «Станція юних натуралістів»  

м. Павлограда Дніпропетровської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Левицькій Іванні Дмитрівні 
 

керівнику гуртка «Юні аграрії» Івано-Франківського 

обласного еколого-натуралістичного центру  

учнівської молоді 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Лапшиній Наталії Григорівні 
 

вчителю Ларжанського закладу загальної середньої освіти 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району  

Одеської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Лавдар Лілії Михайлівні 
 

керівнику гуртка «Юні орнітологи» Івано-Франківського 

обласного еколого-натуралістичного центру  

учнівської молоді 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Луценко Т.О. 
 

вчителю спеціалізованої загальноосвітньої школи  

з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів № 1  

ім. Т.Г. Шевченка м. Бердичів Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Луцишин Світлані Михайлівні 
 

керівнику гуртка «Світ навколо мене»  

Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Медведєвій Юлії Володимирівні 
 

педагог – організатору Іскрівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів філії Ганнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області 
 

за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Невиняк Уляні Юріївні 
 

керівнику гуртка «Юні орнітологи» Івано-Франківського 

обласного еколого-натуралістичного центру  

учнівської молоді 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Немерюк Нелі Григорівні 
 

вчителю Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні  

ім. Василя Кричевського» Полтавської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Нечипорук Тетяні Іванівні 
 

вчителю Бердичівського міського ліцею № 15  

Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Охримчук  
Ірині Вікторівні 

 

вчителя Черняхівського ліцею № 1  

Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Павловській Ю.Н. 
 

керівнику гуртків Великокучурівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. В. Бузенка 

Великокучурівської сільської ради Чернівецької області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Ракочий В.К. 
 

керівнику гуртків Великокучурівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. В. Бузенка 

Великокучурівської сільської ради Чернівецької області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Полтавець Світлані Владиславівні 
 

керівнику гуртка «Екостиль» Комунального закладу 

«Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Рудій Ользі Володимирівні 
 

керівнику гуртків Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості  

учнівської молоді» Обухівської селищної ради 

Дніпропетровського району Дніпропетровської області 

 

за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

КИЇВ 



 Садикі Антоніні Анатоліївні 
 

вчителю Українського ліцею Апостолівської міської ради 

Дніпропетровської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  
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професор         В.В. Вербицький 
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 Скалкеу Р.М. 
 

вчителю філії Луковецька гімназія «Годинівський ліцей» 

Острицької сільської ради Чернівецької області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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професор         В.В. Вербицький 
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 Сліпченко Ользі Петрівні 
 

вчителю Комунального закладу «Ліцей № 26»  

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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професор         В.В. Вербицький 
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 Слоквич Наталії Іванівні 
 

вчителю географії загальноосвітнього навчального  

закладу І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа № 68» 

Подільського району м. Києва 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Степанятовій А.М. 
 

керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Центру дитячої  

та юнацької творчості Сокирянської міської ради 

Чернівецької області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Стрельченко І.Р. 
 

вчителю опорного закладу загальної середньої освіти 

«Стрибізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Курненської сільської ради Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Урсатій Наталії Михайлівні 
 

керівнику гуртка «Юні друзі природи» Комунального закладу 

«Березівський міський центр дитячої та юнацької творчості» 

Березівського району Одеської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Фещенко Людмилі Миколаївні 
 

вчителю Руднє – Городищенської гімназії  

Житомирської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
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 Хандусь Анні 
 

керівнику гуртків «Природа рідного краю» та  

«Юні друзі природи» Комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»  

Херсонської обласної ради 

 

за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  

«День зустрічі птахів» 
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Хлус Ларисі Миколаївні 
 

керівнику гуртка «Екологічний Hand Made»  

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 Кузьмінській Валентині Валентинівні 
 

керівнику секції «Індивідуальна робота еколого-

натуралістичного напрямку з обдарованими дітьми» ОЗБШ 

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

 

за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
 

у Всеукраїнському конкурсі  
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професор         В.В. Вербицький 
 
 

КИЇВ 



 Яковчук Наталії Миколаївні 
 

вчителю біології Новоолександрівського ліцею  

Раївської сільської ради Синельниківського району 

Дніпропетровської області 

 
за високий професіоналізм, творчий підхід  

та формування екологічної свідомості учнів  
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