
  Баяті Катерині
керівнику гуртка «Юні ботаніки» Комунального закладу позашкільної 

освіти «Обласний еколого – натуралістичний центр» Житомирської 
обласної ради 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Бейлем Людмилі Анатоліївні
керівнику гуртків Комунального закладу позашкільної освіти 

Гребінківської селищної ради «Центр дитячої та юнацької творчості» 
Білоцерківського району Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Білозор Оксані
вчителю початкових класів Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. 
Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Богдановій Наталії Іллівні 
вчителю Пам’ятненського ліцею Чулаківської сільської ради 

Скадовського району Херсонської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Бойко Людмилі
вчителю початкових класів Лутовинівської гімназії Козельщинської 

селищної ради Кременчуцького району Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Бойко Ользі
вчителю Тернівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів 

Джулинської сільської ради Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Бондар Тетяні
керівнику гуртка «Аплікація соломкою» комунального закладу «Станція 

юних натуралістів» Рівненської обласної ради 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Бушінській Тетяні Дмитрівні
керівнику гуртка «Художня вишивка» Центру науково – технічної 

дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради Закарпатської 
області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Вайсер Світлані Петрівні
вчителю Вараського ліцею № 1 Вараської міської територіальної 

громади Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Василишиній Наталії Василівні
керівнику народної студії «Художня кераміка» Центру дитячої та 
юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області

 
за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 

рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Ваховській Ніні 
керівнику гуртка Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. 

Бердичів Житомирської області
 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Вікуловій Тетяні Петрівні
керівнику гуртка «Екотеатр» Центру еколого – натуралістичної 
творчості «Юннати» Боярської міської ради Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Вільчавській Ніні Іванівні
керівнику гуртка бісерного рукоділля комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти» Губиниської селищної ради Новомосковського 

району Дніпропетровської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Волошиній Анастасії Андріївні
керівнику гуртка «Юні екскурсоводи» Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Сарненської міської ради Рівненської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Воробйовій Наталії
вчителю Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 

Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Гайдучик Ользі Анатоліївні 
керівнику гуртка «Магія бісеру» Переяславського будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Гашенко Олені Петрівні
керівнику гуртка «Рукоділля» Комунального закладу позашкільної 
освіти Гребінківської селищної ради «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Герасимів Мирославі Володимирівні
вчителю початкових класів Болехівського ліцею № 2 «Науковий» 

Болехівської міської ради Івано – Франківської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Гербі Марії Юріївні 
керівнику гуртка «Аматори рослинництва» Центру позашкільної освіти 

Надвірнянської селищної ради Івано – Франківської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Гецько Тетяні
керівнику гуртків комунального закладу «Степанський будинок дітей та 
молоді» Степанської селищної ради Сарненського району Рівненської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Глубокій Валентині
вчителю опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Гнітецькій Зої
керівнику гуртка «Основи екологічних знань» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого – натуралістичний центр» 
Житомирської обласної ради 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Головатій Надії Анатоліївні
керівнику гуртка «Бісерна майстерня» Комунального закладу 

позашкільної освіти Гребінківської селищної ради «Центр дитячої та 
юнацької творчості» Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



   Гоменюк Варварі Миколаївні 
вчителю Джулинського опорного закладу загальної середньої освіти 

Джулинської сільської ради Вінницької області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Городянській Ользі 
директору школи Дніпропетровської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Григорович Олені Олександрівні
вчителю Павловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Присиваської сільської ради Каховського району Херсонської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Грищенко Наталії Юріївні
керівнику гуртка «Квітникарство» Полтавського обласного еколого – 

натуралістичного центру учнівської молоді

 за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Гріщенко Ларисі
вчителю Джулинського опорного закладу загальної середньої освіти 

Джулинської сільської ради Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Гудачок Надії Юріївні
вчителю Голубинської гімназії Полянської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Гузенко Олені Миколаївні
вчителю початкових класів Комунального закладу освіти 

«Спеціалізована школа № 55 інформаційно – технологічного профілю» 
Дніпровської міської ради 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Гуйван Валентині Василівні
вчителю Дусинського закладу загальної середньої освіти Свалявської 

міської ради Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Гуменюк Ользі Станіславівні 
вчителю Комунального загальноосвітнього навчального закладу «Школа 

№ 18 м. Бердичів Житомирської області»

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Дворник Валентині
вчителю Великобудищанського спеціалізованого закладу освіти І-ІІІ 

ступенів Великобудищанської селищної ради Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Дем’янюк Анні
керівнику гуртка «Декоративно – прикладне мистецтво» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Десятник Валентині 
вчителю початкових класів Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. 
Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Довгошеї Валентині 
вчителю Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Тульчинської міської ради Вінницької області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Дубовій Вікторії Вікторівні 
вчителю Коднянського ліцею Станишівської сільської ради 

Житомирської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Дудці Тетяні Миколаївні 
керівнику гуртка «Барви природи» Комунального закладу» 
Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Новосанжарської селищної ради Полтавської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Євтушенко Людмилі Іванівні
вчителю Стовп’ятинського навчально – виховного об’єднання «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 
Дівичківської сільської ради Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Загоруйко Оксані
вчителю початкових класів Комунального навчального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Козятинської міської ради 
Вінницької області»

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Зектер Наталії Юріївні
вчителю початкових класів, керівнику гуртка «Декоративно – ужиткове 
мистецтво» Полицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Івахненко Оксані Миколаївні
вчителю Дівичківського навчально-виховного об’єднання «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 
Бориспільського району Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Ільєнко Оксані Петрівні
вчителю молодших класів Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 Білоцерківської міської ради Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



   Ісмаіловій Маріанні Петрівні 
керівнику гуртка Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Андрушівської міської ради 
Бердичівського району Житомирської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Карпюк Віті Олегівні
вчителю філії Комунального закладу «Привільненський ліцей» у с. 

Бортинця Дубенського району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Катковій Світлані Володимирівні
керівнику народного художнього колективу «Модульне оригамі» 

Центру позашкільної освіти Тетіївської міської ради Білоцерківського 
району Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Кибукевич Анжелі Василівні
вчителю Блажівського ліцею Рокитнівської селищної ради Рівненської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Киричук Наталії Степанівні
вчителю Мирогощанського ліцею Мирогощанської сільської ради 

Дубенського району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Кльокті Світлані Олександрівні 
вчителю Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

Зіньківської міської ради Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Коваленко К. В.
вчителю Чернігівської загальноосвітньої школи № 20 Чернігівської 

області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Ковальчук Ользі
керівнику гуртка «Фітодизайн» Комунального закладу позашкільної освіти 
«Обласний еколого – натуралістичний центр» Житомирської обласної ради. 

Ковальчук Ользі, керівнику гуртка «Фітодизайн» Комунального закладу 
позашкільної освіти «Обласний еколого – натуралістичний центр» Житомирської 

обласної ради

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про рослинний та 
тваринний світ, формування екологічної культури та мислення, 

розвиток спостережливості та бережливого ставлення до навколишнього 
середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної спрямованості «Образ 
природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Ковальчук Юлії Анатоліївні
вчителю початкових класів Озерянківської гімназії Новогуйвинської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Кожерчук Ірині Іванівні
керівнику гуртка «Виготовлення іграшок - сувенірів» Центру 

позашкільної освіти Надвірнянської селищної ради Івано-Франківської 
області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Козуряк Тетяні Василівні 
керівнику гуртка «Культура мови та спілкування» Центру науково-

технічної дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради 
Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Колесник Тетяні Миколаївні
вчителю Новоолександрівського ліцею Раївської сільської ради 

Синельківського району Дніпропетровської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Кондратенко Світлані Олександрівні
керівнику гуртка «Сувенір» Переяславського будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Бориспільського району Київської 
області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Корінець Олені
вчителю Тинненського ліцею Немовицької селищної ради Сарненського 

району Рівненської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Костич Гафії Михайлівні
керівнику гуртка «Декоративно – ужиткове мистецтво» Центру науково-

технічної дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради 
Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Коток Оксані Володимирівні 
вчителю початкових класів Тинненського ліцею Немовицької 

територіальної громади Сарненського району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Коханевич Альоні Федорівні
вчителю Блажівського ліцею Рокитнівської селищної ради Рівненської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Кочук – Ященко Тамарі
керівнику гуртка Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний 

еколого – натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Кричевській Вірі
вчителю початкових класів Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 

Кам’янського району Дніпропетровської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Крупельницькій Ларисі Олександрівні
вчителю Новгород – Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка м. 

Новгород – Сіверський Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Кугот Зої Михайлівні 
вчителю початкових класів Шполянського ліцею № 1 Шполянської 

міської ради ОТГ Черкаської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Кугутяк Наталії Василівні
керівнику гуртка «Фітодизайн» Центру позашкільної освіти 
Надвірнянської селищної ради Івано-Франківської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Кукурудзі Оксані 
вчителю Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Тульчинської міської ради Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Кучанському Ігору Леонідовичу
керівнику гуртка народної студії декоративного розпису «Цвіт папороті» 

сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської 
ради Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Лавицькій Ірині 
вчителю початкових класів Новгород – Сіверської гімназії № 1 

Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Лазоренко Світлані Олександрівні 
вчителю початкових класів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Лисюченко Риммі Іванівні 
вчителю Опорного навчального закладу – Гребінківський навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» та Вільшансько – Новоселицька філія 

Білоцерківського району Київської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Литвяк Олені Олександрівні 
вчителю початкових класів Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. 
Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Лібегі Аллі
вчителю Новомильської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Здолбунівської міської ради Рівненської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Лізанець Ангеліні Іванівні 
вчителю Дусинського закладу загальної середньої освіти Свалявської 

міської ради Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Лобик Вірі Михайлівні
вчителю Свалявської гімназії Свалявської міської ради Закарпатської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Лободі Ользі Іванівні
керівнику гуртків Миронівського центру дитячої та юнацької творчості 

Миронівської міської ради Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Луценко Тетяні 
вчителю Спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим 
вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка м. 

Бердичева Житомирської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Магель Іванні Миколаївні
вчителю Комунального закладу «Молодавська гімназія» 

Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Маркович Марії Миколаївні
керівнику студії образотворчого мистецтва «ART DAY» 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 
Бориспільського району Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Мартинець Любові Любомирівні
вчителю природознавства та керівнику гуртка Солотвинського ліцею 

Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-
Франківської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Марущак Людмилі Іванівні
керівнику гуртка «Виготовлення іграшок - сувенірів» Центру 

позашкільної освіти Надвірнянської селищної ради Івано-Франківської 
області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Мельниченко Ірині Анатоліївні 
керівнику гуртка «Вишивка срічками» Центру дитячої та юнацької 

творчості Іванківської селищної ради Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Міркевич Катерині
вчителю Синівського ліцею Гощанської селищної ради Рівненського 

району

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Мокляк Андрію Васильовичу
керівнику гуртка «Анімація» Ірпінського центру позашкільної освіти 

Ірпінськї міської ради Київської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Муцак Галині
вчителю початкових класів Суховерського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів Кіцманської ТГ Кіцманського району Чернівецької 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Навідомій Олені Василівні
вчителю Новгород – Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка м. 

Новгород – Сіверський Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Найман Олені Сергіївні
керівнику гуртка «Паперопластика» Центру науково-технічної дитячої 

та юнацької творчості Рахівської міської ради Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Наумович Наталії Іванівні
педагог – організатору Березівського ліцею Березівської сільської ради 

Сарненського району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Невідомій Олені
вчителю початкових класів Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. 
Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Нешпор Марині Олександрівні 
керівнику гуртка «Основи художнього мистецтва» Сквирського центру 

дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Ністратовій Катерині Олександрівні
керівнику гуртка «Голочка» Комунального закладу «Великолепетиський 
центр дитячої та юнацької творчості» Великолепетиської селищної ради 

Каховського району Херсонської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Оверченко Наталії
вчителю початкових класів Лисичанської гімназії № 3 Сєвєродонецького 

району Луганської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Оксамитній Тетяні Іванівні 
вчителю Опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» Яготинської міської ради 

Бориспільського району Київської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної культури та 
мислення, розвиток спостережливості та бережливого ставлення до 

навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Олієвській Тетяні Михайлівні 
вчителю початкових класів Веренчанського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені І. Вільде Чернівецької області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Омельченко Ірині Іванівні
керівнику гуртка «Міська Рада Дітей Переяслава - МС» Переяславського 
будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Панченко Аллі
вчителю Великобудищанського спеціалізованого закладу освіти І-ІІІ 

ступенів Великобудищанської сільської ради Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Панчук Марині
вчителю спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим 

вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка м. Бердичіва 
Житомирської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Парфенюку Олександру Кириловичу 
керівнику народного колективу гуртка «Різьблення по дереву» 

Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської 
ради Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Пастух Олені
вчителю хімії та біології Тернівського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Петровій Тетяні Миколаївні
вчителю Козаче – Лагерської філії ліцею № 1 Горностаївської селищної 

ради Каховського району Херсонської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Петрусенко Наталії
вчителю Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Півень Людмилі
вчителю опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Попович Наталії
вчителю Радивилівського ліцею № 1 Радивилівської міської ради 

Дубенського району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Портяник Олені Іванівні
вчителю Дусинського закладу загальної середньої освіти Свалявської 

міської ради Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Резуненко Анастасії Анатоліївні 
керівнику гуртка «Вишиванки» Комунального закладу «Великолепетиський 

центр дитячої та юнацької творчості» Великолепетиської селищної ради 
Каховського району Херсонської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Ромчак Тамілі 
вчителю початкових класів Яроцької початкової школи – філії 

«Великолазівського ліцею» Баранинської сільської ради Закарпатської 
області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Ружицькій Наталії
вчителю початкових класів Комунального навчального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Козятинської міської ради 
вінницької області»

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Русин Наталії Сергіївні
вчителю Голубинської гімназії Полянської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Руснак Надії Павлівні
керівнику гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру науково-технічної 
дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради Закарпатської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Сабіровій Аллі Василівні
вчителю початкових класів Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Савченко В.В.
керівнику гуртка «Еко Арт» Комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної 
ради 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Саковській Катерині
вчителю Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Тростянецької селищної ради Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Семаль Олесі Вікторівні
вихователю групи продовженого дня, вчителю біології Раківської 

гімназії Ужгородського району Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Семеняк Риті Миколаївні
керівнику гуртка «Плетіння та аплікація Соломкою» Комунального 
закладу позашкільної освіти «Обласний еколого – натуралістичний 

центр» Житомирської обласної ради 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Середі Валентині
вчителю початкових класів Злазненського ліцею Головинської сільської 

ради Рівненського району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Сидорчук Ользі Петрівні
вчителю зарубіжної літератури Коднянського ліцею Станишівської 

сільської ради Житомирської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Синєгуб Надії Петрівні 
вихователю групи продовженого дня Новгород – Сіверської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Сичовій Ларисі Миколаївні
вчителю початкових класів Печенюгівського навчально-виховного 

комплексу Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Сікорській Тетяні
вчителю Тернівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів 

Джулинської селищної ради Гайсинського району Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Скочко Ірині
вчителю Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Слабкій Людмилі Андріївні
керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального закладу 

«Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості» 
Новосанжарської селищної ради Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Слободян Марії Федорівні
вчителю Трацького ліцею Матеївської сільської ради Івано-Франківської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Соймі Мар’яні Іванівні
керівнику гуртка «Бісероплетіння» Центру науково-технічної дитячої та 

юнацької творчості Рахівської міської ради Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Соколовій Інні
вчителю початкових класів Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 

Кам’янського району Дніпропетровської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Стахнюк – Усач Оксані Ігорівні
керівнику гуртка «Декоративно – ужиткове мистецтво» комунального 

закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» Березнівської міської 
ради Рівненського району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Степанчі Наталії Іванівні
вчителю Блажівського ліцею Рокитнівської селищної ради Рівненської 

області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Стефановській Тетяні Ігорівні
вчителю Киїнського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів імені Костянтина Светенка Киїнської сільської ради села 
Киїнки Чернігівського району Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Стецкевич Наталії Вікторівні
керівнику гуртка «Мешканці живого куточка» Фастівської станції юних 

натуралістів Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Стрельченко Ользі Василівні
вчителю Пам’ятненського ліцею Чулаківської сільської ради 

Скадовського району Херсонської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Стряпковій Наталії
вчителю образотворчого мистецтва Дніпропетровської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Теплицькій Олені Ігорівні
вчителю Джулинського опорного закладу загальної середньої освіти 

Джулинської сільської ради Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Тернавській Наталії
вчителю Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Тульчинської міської ради Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Тернявській Оксані 
вчителю Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Тростянецької селищної ради Гайсинського району Вінницької 
області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Тобі Наталії
дизайнеру одягу міста Мукачева Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Токар Оксані Петрівні
вчителю Новоселицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Токарській Лесі Федорівні
керівнику гуртка «Екодизайн» Комунального закладу «Будинок дитячої 

та юнацької творчості» м. Березне Березнівської міської ради 
Рівненського району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Трум Галині Михайлівні
вчителю Тирлівська філія Шляхівського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика 
Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Турлай Оксані Юріївні
вчителю Опорного навчального закладу «Войнилівський ліцей» 

Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-Франківської 
області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Філатовій Катерині
вчителю початкових класів Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 

Кам’янського району Дніпропетровської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Філозоф Юлії Вячеславівні 
керівнику гуртка «Берегиня» Комунального закладу 

«Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості» 
Великолепетиської селищної ради Херсонської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Фленько Мар’яні 
завідувачці Яроцької початкової школи – філії «Великолазівського 

ліцею» Баранинської сільської ради Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Хижняк Ірині Григорівні 
вчителю початкових класів Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Хлус Ларисі Миколаївні
методисту, керівнику гуртків Комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Холодило Олені
вчителю початкових класів Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. 
Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Холодченко Євгенії Євгеніївні
вчителю Опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський 
навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» Яготинської міської ради 

Бориспільського району Київської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної культури та 
мислення, розвиток спостережливості та бережливого ставлення до 

навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Хропатій Лілії Миколаївні
вихователю групи продовженого дня Киїнського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка Киїнської сільської 

ради села Киїнки Чернігівського району Чернігівської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної культури та 
мислення, розвиток спостережливості та бережливого ставлення до 

навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної спрямованості 
«Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Цівінській Олесі Вікторівні 
керівнику гуртка Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Андрушівської міської ради 
Бердичівського району Житомирської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Чепурній Наталії Сергіївні
вчителю початкових класів Томаківського ліцею № 1 Томаківської 

селищної ради Дніпропетровської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Черниш Ладі Миколаївні
вчителю Саливінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Чечельницькій Валентині Іванівні
вчителю біології Березотіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Чистяковій Юлії Іванівні
керівнику гуртка «Юні флористи» Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Шагіновій Інзі Константинівні
вчителю Мукачівського ліцею Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Шаргут Олесі
керівнику гуртків Комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Шипович Аліні Василівні
вчителю Дусинського закладу загальної середньої освіти Свалявської 

міської ради Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Шмалюх Ірині
вчителю Тинненського ліцею Немовицької сільської ради Сарненського 

району Рівненської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Шпір Ларисі Іванівні
керівнику гуртка «Природа рідного краю» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 
Хустської міської ради Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Шульзі Наталії Петрівні
вчителю початкових класів Блистівського навчально-виховного 

комплексу Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Шутко Оксані Олексіївні
вчителю Новоселицької гімназії Королівської селищної ради 

Закарпатської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Щаві Людмилі Миколаївні
керівнику гуртка «Креативне рукоділля» Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Бориспільського району 
Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Щебет Ірині
вчителю початкових класів Гадзинської гімназії Глибочицької сільської 

ради Житомирського району Житомирської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Щербатій Валентині
вчителю Тирлівська філія Шляхівського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика 
Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради Вінницької області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Юдаєвій Катерині Дмитрівні
вчителю Дівичківського навчально-виховного об’єднання «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 
Бориспільського району Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Яковлєвій Ю.В
вчителю Екологічного ліцею № 24 м. Житомира 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



  Яковчук Наталії Миколаївні
вчителю Новоолександрівського ліцею Раївської сільської ради 

Синельківського району Дніпропетровської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Яцюк Антоніні 
керівнику гуртків станції юних техніків Новотроїцької селищної ради 

Генічеського району Херсонської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022



Яцюк Наталії Вікторівні 
керівнику гуртка «Валяння вовни» Сквирського центру дитячої та 

юнацької творчості Сквирської міської ради Київської області 

за високий професіоналізм у поновленні знань дитини про 
рослинний та тваринний світ, формування екологічної 
культури та мислення, розвиток спостережливості та 

бережливого ставлення до навколишнього середовища

у Міжнародному конкурсі еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                        від 30 серпня 2022


