
Валах Ірині Ігорівні  
 

керівнику гуртків Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 

 
 
 

Наказ № 51        від 17 червня 2022 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Гуцул Олені Анатоліївні 
 

педагогу – організатору Овідіопольського закладу загальної  

середньої освіти Овідіопольської селищної ради  

Одеської області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Данильченко Анні Василівні 
 

вчителю біології та хімії Костянтинівського ліцею № 9,  

керівнику гуртків Донецького обласного  

еколого-натуралістичного центру 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Дементьєвій Наталії Василівні 
 

координатору парламенту дітей Петрівської ТГ, заступнику 

директора з навчально-виховної роботи комунального закладу 

«Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

КИЇВ 



Зубрицькій Аліні Олегівні 
 

заступнику директора з навчально-виховної роботи комунального 

закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Канарадзе Л.П.  
 

керівнику гуртка «Юні валеологи» Запорізького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Катковій Світлані Володимирівні 
 

керівнику творчого об’єднання «Лідер» Центру позашкільної освіти 

Тетіївської міської ради Київської області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Кочевій Ларисі Василівні 
 

вчителю Черкаського ліцею Черкаської селищної ради 

Новомосковського району Дніпропетровської області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Кравченко Антоніні 
 

керівнику гуртка «Екологічне краєзнавство» Центру дитячої  

та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Кремінь Оксані Іванівні 
 

завідувачці відділу організаційно-масової роботи Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Кудлай Оксані Сергіївні 
 

вчителю Комунального закладу загальної середньої освіти 

Кушугумської гімназії «Інтелект» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Нагорній Валентині Іванівні 
 

заступнику директора з виховної роботи Врублівського закладу 

загальної середньої освіти Романівської селищної ради 

Житомирського району Житомирської області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Панченко Світлані Вікторівні 
 

культорганізатору, керівнику гуртка комунального закладу 

«Марганецький міський еколого-натуралістичний центр дітей  

та учнівської молоді Марганецької міської ради  

Дніпропетровської області» 
 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Подчинок Валентині Іванівні 
 

вчителю біології Маяківського навчально-виховного комплексу 

«заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад  

дошкільної освіти» Маяківської сільської ради Одеської області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Сизотченко Галині Олександрівні 
 

вчителю біології філії  дошкільного відділення закладу середньої 

освіти  І-ІІ ступенів с. Цекинівка опорного навчального закладу 

«Заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів с. Велика Кісниця 

Ямпільської міської ради Вінницької області» 
 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Синичич Людмилі Іванівні 
 

методисту комунального позашкільного навчального закладу  

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Обухівської селищної ради Дніпровського району  

Дніпропетровської області» 
 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Терещук Юлії Вікторівні 
 

практичному психологу, культорганізатору Волинського еколого-

натуралістичного центру Волинської обласної ради 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Філюк Олені Володимирівні 
 

керівнику гуртка «Фотонатуралісти» Шепетівського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  

Хмельницької області 

 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 

 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Щербак Анжелі Євгеніївні 
 

педагог-організатору Філії  дошкільного відділення закладу середньої 

освіти  І-ІІ ступенів с. Цекинівка опорного навчального закладу 

«Заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів с. Велика Кісниця 

Ямпільської міської ради Вінницької області» 
 

керівнику роботи переможця за підготовку команди до участі та 

за вагомі результати у природоохоронній та еколого-

просвітницькій роботі з учнівською молоддю 
 

у Всеукраїнському зборі юних лідерів  

«Дитячий екологічний парламент» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 


