
Бадраку Олександру Вікторовичу 
 

керівнику гуртка «Юні зоологи» Комунальної організації (установ, 

заклад) Шостинської міської станції юних натуралістів  

Шостинської міської ради Сумської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2020» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Бажану Євгенію Анатолійовичу 
 

керівнику гуртка «Юні біологи» філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у  

Полтавському районі 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2020» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Балабась Інні Віталіївні 
 

вчителю біології, керівнику клубу «Комек» загальноосвітньої  

школи І–ІІІ ступенів № 2, Горішньоплавнівської міської ради  

Полтавської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 

«Біощит – 2020» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



 

Бєльській Валентині Василівні 
 

директору Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Кременчуцької міської ради Полтавської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Богомоловій Оксані Антонівні 
 

керівнику гуртка «Юні зоологи» Позашкільного навчально-виховного 

об’єднання Кам’янець – Подільської міської ради  

Хмельницької області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Булах Т.В. 
 

керівнику гуртка «Художнє різьблення по дереву»  

Станції юних натуралістів Кролевецької міської ради  

Сумської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Василенко  

Ларисі Михайлівні 
 

керівнику гуртка «Еко-стиль» Херсонського Центру дитячої та 

юнацької творчості Херсонської міської ради 

Херсонської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  
 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Возняку Віталію Євстафійовичу 
 

вчителю географії, керівнику гуртка «Зелений патруль» 

загальноосвітньої школи –ІІІ ступенів № 2,  

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Галицькій 

Олені Миколаївні 
 

вчителю Житомирського екологічного ліцею № 24  

м. Житомира 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Гриневич О.В. 
 

вчителю початкових класів  

Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Іванівського району Херсонської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Дворецькій  

Ірині Петрівні 
 

вчителю Садківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирського району Житомирської області  
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Задніпряній  

Ганні Миколаївні 
 

вчителю Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Каланчацької селищної ради Херсонської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Зоріній Ю.Л. 
 

вчителю біології та основ здоров’я Олешківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Олешківської районної ради Херсонської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Калуш Наталії Віталіївні 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» Центру розвитку і творчості дітей 

та юнацтва Колківської селищної ради Маневицького району 

Волинської області 

 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Керівникам гуртків 

 
 

Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту 

Енергодарської міської ради Запорізької області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
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Кленько 

Надії Миколаївні 
 

вчителю Дігтярівського навчально-виховного комплексу  

Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Ковальчук 

Альоні Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Екознайка»  

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної  

творчості учнівської молоді 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Кохановській Оксані Василівні 
 

науковому керівнику, завідувачці еколого-природознавчим відділом 

Комунальної організації (установа, заклад) Шостинської міської 

станції юних натуралістів Шостинської міської ради Сумської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Лебедєвій Т.А. 
 

керівнику загону «Еколог» міської станції юних натуралістів  

м. Миколаєва 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Люльченко М.В. 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу  

Сумської міської ради Сумського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  

 

у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Мазанці  

Світлані Вікторівні 
 

керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин» Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Полтавської області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  
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професор         В.В. Вербицький 
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Маловічку Віктору Олексійовичу 
 

керівнику гуртка «Юні рослинники» Запорізького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,  

вчителю біології Філії Великобілозерського навчально-виховного 

комплексу № 1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3  

Великобілозерського району Запорізької області 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  

поширення знань про корисну роль безхребетних,  

формування екологічної свідомості, проведення 

природоохоронно-просвітницької діяльності  
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професор         В.В. Вербицький 
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Мельник Д.Д. 
 

вчителю математики Полянського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Хотинського району Чернівецької області 

Клішковецької ОТГ 
 

за орієнтування учнівської молоді на дослідження та  
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