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Кожен навчальний рік особливий і для педагогів, і для учнів. Особливо
зараз  в  умовах  глибинного  перетворення  Української  освіти.  Школа,
спрямовуючись  на  досягненнях  певного рівня  компетентностей  випускників,
залишає  позашкіллю  простір  на  застосування  здобутих  учнями  знань  у
практичних ситуаціях, різноманітних конкурсах і проєктах.

У цьому напрямі Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  створює  широку  освітню  платформу  пізнавальних,  науково-
дослідницьких та творчих випробувань і можливостей. У Плані Всеукраїнських
і міжнародних організаційно-масових заходів у 2019 році було запропоновано
64 різноманітні освітні ініціативи, спрямовані на розвиток талановитої молоді.
Звичайно, здобутки учнів не можливі без наставництва креативних, особисто
успішних, мобільних і  творчих педагогів.  І  їхні  зусилля варті  того,  аби бути
визнаними.

Тому цього року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  розпочав  конкурс  «Визнання  –
BIOLOGY TEACHER NENC».

Ця  щорічна  винагорода  —  для  вчителів  біології  та  педагогічних
працівників  творчих  учнівських  об’єднань  біологічного  профілю,  які  беруть
участь у різноманітних заходах НЕНЦ, залучаючи своїх учнів чи вихованців до
дослідницької та творчої діяльності.

Цей  конкурс  покликаний  підняти  престиж  і  популяризувати  професію
вчителя  в  Україні  та  надихнути  педагогічних  працівників  на  подальшу
співпрацю  з  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської
молоді.

Для  участі  у  конкурсі  зареєструвалися  121  педагог  закладів  загальної
середньої  та  позашкільної  освіти  України  з  Волинської,  Дніпропетровської,
Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,
Київської,  Луганської,  Миколаївської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської,  Харківської,  Черкаської,  Чернівецької  та  Чернігівської
областей.

Учасниками  конкурсу  стали  вчителі  з  29  різних  закладів  загальної
середньої освіти та педагоги з 24 закладів позашкільної освіти.



На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

І.  Вручити  переможцям  конкурсу  «Визнання  –  BIOLOGY  TEACHER
NENC»  почесну  винагороду  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді:

у номінації «Визнання – BIOLOGY TEACHER NENC» – кращі у науково-
дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських конкурсах

Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртків  комунального
закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

у номінації «Визнання – BIOLOGY TEACHER NENC» – кращі у творчих
конкурсах Національного еколого-натуралістичного центру

Глуховецькій  Вікторії  Вікторівні,  методисту,  керівнику  гуртків
Покотилівської станції юннатів Харківської районної ради Харківської області;

у номінації «Визнання – BIOLOGY TEACHER NENC» – кращі у науково-
методичних  конкурсах  і  методичних  заходах  Національного  еколого-
натуралістичного центру

Мовчан  Ользі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртка
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області;

у  номінації  «Визнання –  BIOLOGY TEACHER NENC» – за  підтримку
найкращім мотиваційним листом свого учня/учениці чи вихованця/вихованки

Потоцькій  Світлані  Олександрівні,  керівнику  гуртка  комунального
закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»,  учителю  біології
Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді,
кандидату  біологічних  наук,  доценту  кафедри  біології  Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

ІІ.  Запросити  переможців  конкурсу  для  вручення  нагород  на
Всеукраїнський семінар-практикум (Великий біологічний колоквіум) для голів
обласних методичних об’єднань біологічного напряму з теми «Сучасні методи
навчання у процесі викладання біології», який відбудеться з 25 до 28 лютого
2020  року  у  м.  Києві  в  Національному  еколого-натуралістичному  центрі
учнівської  молоді.  Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок
організації, що відряджає.

ІІІ.  Надати  електронні  сертифікати  учасникам  конкурсу  «Визнання  –
BIOLOGY TEACHER NENC»:
1. Александровій  Ірині  Григорівні,  учителю  біології,  керівнику  еколого-
натуралістичного  гуртка  «Друзі  природи»  Василівської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області;
2. Бадай Валентині  Яремівні,  керівнику гуртка Івано-Франківської  міської
екологічної станції;
3. Бойко  Наталії  Василівні,  вчителю  біології  ОЗОНЗ  «Жоравський  НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської



області,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Яотинського  районного
будинку дитячої та юнацької творчості;
4. Борисовій  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  біології  Токмацької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені О.М. Кота Токмацької міської
ради Запорізької області;
5. Браун Олені Олександрівні, учителю біології І категорії Мелітопольського
навчально-виховного комплексу № 16 Мелітопольської міської ради Запорізької
області;
6. Вальчук Антоніні Романівні, вчителю біології Білецьківського навчально-
виховного комплексу Полтавської області;
7. Васильчишин Богданні  Богданівні,  керівнику гуртка  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;
8. Веілгорська  Світлані  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи», завідувачу методичного відділу комунального закладу «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»;
9. Вовченко  Ірині  Олександрівні,  вчителю  біології  Менської  гімназії
Менської міської ради Чернігівської області;
10. Вовчик  Людмилі  Андріївні,  вчителю  біології  Яринівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненської області;
11. Гришиній Тетяні Михайлівні, керівнику гуртка «Любителі декоративних і
домашніх  тварин»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр  розвитку
дітей та молоді» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради
Запорізької області;
12. Димашевській  Христині  Богданівні,  керівнику  гуртків  позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Бережанської міської ради Тернопільської області;
13. Драгун  Зої  Петрівні,  директору,  керівнику  гуртка  Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області;
14. Загорулько Світлані Володимирівні, учителю біології, хімії комунального
закладу  «Гуляйпільська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Гуляйпільської
міської ради Запорізької області;
15. Загубиногій Оксані Олексіївні, вчителю хімії та біології Скородистицької
ЗОШ  І-ІІ  ступенів  «Школа  життєтворчості»  Іркліївської  сільської  ради
Черкаської області;
16. Зіркевич  Ользі  Миколаївні,  вчителю  біології  Нововолинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 Волинської області;
17. Кирпичко Лідії Віталіївні, керівнику гуртка Глухівського міського центру
позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області;
18. Ковальчук  Альоні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  Шепетівського
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
19. Козаренко  Віталіні  Іванівні,  керівнику  гуртків  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція  юних  натуралістів»
Покровської райради Донецької області;
20. Кофан Олені Олександрівні, керівнику гуртків еколого-натуралістичного
напряму  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Баштанської  міської  ради
(ОТГ) Баштанського району Миколаївської області;
21. Крептюк  Ірині  Анатоліївні,  керівнику  гуртка-методист  міської  станції
юних натуралістів м. Миколаєва;



22. Кузьмінській  Валентині  Василівні,  методисту,  керівнику  гуртків
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»;
23. Лазарєвій  Тетяні  Петрівні,  вчителю  хімії,  екології  та  природознавства
Енергодарської  багатопрофільної  гімназії  «Гармонія»  та  керівнику  гуртка
Енергодарської  малої   академії  наук  учнівської  молоді  управління  освіти
Енергодарської міської ради Запорізької області;
24. Лебедєвій  Тамарі  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Основи  екологічних
знань» міської станції юних натуралістів м. Миколаєва;
25. Лихопавло  Наталії  Юріївні,  вчителю  хімії  Криворізького  навчально-
виховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування»;
26. Маловічку  Віктору  Олексійовичу,  вчителю  біології  Філії
Великобілозерського НВК № 1  (школа  –  дитячий  садок)  Великобілозерської
сільської  ради  Великобілозерського  району  Запорізької  області
Вкликобілозерська ЗОШ І-ІІ  ступенів № 3 Великобілозерської  сільської  ради
Великобілозерського району Запорізької області;
27. Мамотенко Юлії Олександрівні, заступнику директора, керівнику гуртка
комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів»
міста Павлограда Дніпропетровської області;
28. Марущак Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції;
29. Москві Ірині Сергіївні, керівнику гуртка «Юні квітникарі»;
30. Ніколенко  Світлані  Вікторівні,  завідувачу  відділу,  керівнику  гуртка
комунального  закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
31. Осадчій  Оксані  Миколаївні,  вчителю  біології  Драбівського  навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  С.В.
Васильченка – гімназія» Драівської районної ради Черкаської області;
32. Панченко  Світлані  Вікторівні,  культорганізатору,  керівнику  гуртка
комунального  закладу  «Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області»;
33. Петренко  Вікторії  Юріївні,  керівнику  гуртка  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
34. Петровій Світлані Василівні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи  комунального  закладу  «Луганський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;
35. Поп  Ларисі  Миколаївні,  завідувачці  відділом  організаційно-масової
роботи  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Тячівської районної ради Закарпатської області;
36. Пуденко  Оксані  Ростиславівні,  учителю  біології  та  основ  здоров'я
комунального  закладу  «Полтавський  обласний  науковий  ліцей-інтернат  ІІ-ІІІ
ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради»;
37. Роговій  Наталії  Миколаївні,  учителю біології  і  хімії  Опорного закладу
Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської
ради Полтавської області;
38. Сасин  Оксані  Василівні,  заступнику  директора  з  навчально-виховної
роботи,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Тячівської районної ради;



39. Сидоренко Вікторії Станіславівні, вчителю біології комунального закладу
освіти Солонянського навчально-виховного об'єднання «Солонянська середня
загальноосвітня  школа  №1  І-ІІІ  ступенів  –  Центр  позашкільної  освіти»
(опорний заклад) Дніпропетровської області;
40. Сидоренко  Ользі  Миколаївні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Партизанська  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів»  Дніпровської  районної
ради,  керівнику  гуртка  КЗ  «ЦЕНТУМ»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області;
41. Солодкій  Ніні  Миколаївні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
42. Ставрієцькій  Олені  Володимирівні,  керівнику  гуртка  комунального
позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів» Покровського
району Донецької області;
43. Тісовській Яні Олегівні, керівнику гуртка «Флористика»;
44. Теребун  Марині  Степанівні,  учителю  біології  Ріпкинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Ріпкинського району Чернігівської
області;
45. Терещенко  Ніні  Михайлівні,  вчителю  біології  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад с.
Городок»  –  філія  опорного закладу»  Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  с.
Прилісне»  Прилісненської  сільської  ради  Маневицького  району  Волинської
області;
46. Туманян Тетяні Сергіївні, методисту загальноосвітньої санаторної школа-
інтернату  І-ІІІ  ступенів  комунального  закладу  вищої  освіти  «Хортицька
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради;
47. Федоренко Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Природа і творчість»
міської станції юних натуралістів м. Миколаєва;
48. Филь Ользі Миколаївні, учителю біології Великоканівецького навчально-
виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради Черкаської області;
49. Фролова Тетяні Валентинівні, учителю інформатики Великописарівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ст.  Імені  Героя  Радянського  Союзу  І.М.  Середи,
керівнику гуртка «Інформаційні  технології» Великописарівської  станції  юних
натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області;
50. Чалій  Олені  Григорівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
51. Четвериковій  Олені  Миколаївні,  директору  комунального  закладу
«Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»;
52. Шведун Ганні  Григорівні,  вчителю комунального закладу «Криворізька
загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  №123»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області;
53. Шевчук Надії Олександрівні, вчителю біології Гринівецького навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –
заклад дошкільної освіти» Любарської селищної ради Житомирської області;
54. Шеремет Світлані  Анатоліївні,  вчителю біології  та  географії,  керівнику
екологічного  гуртка  Перемозького  навчально-виховного  комплексу:



загальноосвітня школа І-ІІ ступеня, дошкільний навчальний заклад «Пролісок»
Чернігівської області;
55. Ярошенко  Оксані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Школа  життєвої
компетентності» міської станції юних натуралістів м. Миколаєва.

ІV.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства освіти і науки України висловлює подяку начальникам управлінь
(департаментів) освіти і науки обласних державних адміністрацій, керівникам
закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  за  здійснення
організаційних  заходів  щодо  участі  дітей  у  різних  заходах  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор                                   В. В. Вербицький


