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Про підсумки конкурсу «Визнання
– BIOLOGY TEACHER NENC»

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді створює
широку освітню платформу пізнавальних,  науково-дослідницьких та  творчих
можливостей.  У Плані  Всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  у  2020 році  було  запропоновано  96 різноманітних освітніх  ініціатив,
спрямованих на розвиток талановитої молоді.

Здобутки  учнів  не  можливі  без  наставництва  креативних,  особисто
успішних,  мобільних і  творчих педагогів.  І  їхні  зусилля варті  того,  аби бути
визнаними.

Тому  вдруге  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  проводить  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,  популяризувати  професію
педагога  в  Україні  та  надихнути  педагогічних  працівників  на  подальшу
співпрацю з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.

Цього року для участі  у конкурсі зареєструвалися 64 педагоги закладів
загальної середньої та позашкільної освіти України з Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,
Київської,  Луганської,  Миколаївської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Харківської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей.

Учасниками  конкурсу  стали  вчителі  з  23  різних  закладів  загальної
середньої освіти та педагоги з 16 закладів позашкільної освіти.

На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

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



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

Кузьмінській  Валентині  Василівні,  методисту,  керівник  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

Петровій Світлані Василівні, заступнику директора комунального закладу
«Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»;

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

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

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

Мигуну  Павлу  Петровичу, завідуючому  відділом біології  та  сільського
господарства,  керівнику гуртків-методисту Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів.

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 26 лютого
2021 року у онлайн форматі в Національному еколого-натуралістичному центрі
учнівської молоді.

ІІІ.  Надати  електронні  сертифікати  учасникам  конкурсу  «Визнання  –
BIOLOGY TEACHER NENC»:

1. Бабій Людмилі Іванівні, вчителю біології Новояворівського НВК «ЗОШ ІІ
ступеня – ліцей»;

2. Березецькій  Олені  Олексіївні,  методисту, керівнику  гуртка  «Комп'ютер-
вікно в природу» Міської станції юних натуралістів;

3. Бєльській  Валентині  Василівні,  директору  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради
Кременчуцького району Полтавської області;

4. Бицько Тетяні Миколаївні, керівнику гуртка «Основи екологічних знань»,
методисту  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів»;

5. Білій Аліні Михайлівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» КПНЗ «Центр
туризму і краєзнавства учнівської молоді»;

6. Бойко Наталії  Василівні,  вчителю  біології  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  «Жоравський  навчально  –  виховний  комплекс»
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла –



садок)» Київської області, керівнику гуртка КЗ КОР «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини»;

7. Бонішко Діані Станіславівні, старшому вчителю Новояворівської ЗОШ №
2 І-ІІІ ступенів;

8. Борисовій  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  біології  та  екології  Токмацької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. О.М. Кота Токмацької міської
ради;

9. Винник  Марині  Петрівні,  керівнику  гуртка  Сєвєродонецького  міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області;

10. Вороновій  Оксані  Володимирівні,  методисту  Донецького  обласного
еколого-натуралістичного центру;

11. Головчук Олесі Іванівні, вчителю біології та хімії Лужанської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рахівського району Закарпатської області;

12. Гришиній  Тетяні  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр  розвитку  дітей  та
молоді»  відділу  освіти  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради
Запорізької області;

13. Ємельяновій Ірині Борисівні, керівнику гуртка «Фарби природи» Міської
станції юних натуралістів м. Миколаїв;

14. Загорулько  Світлані  Володимирівні,  учителю  біології,  хімії  КЗ
«Гуляйпільська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів»  Гуляйпільської  міської  ради  Запорізької
області;

15. Здору  Сергію  Вікторовичу,  вчителю  біології  та  хімії  Піщанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп'янської районної ради Харківської
області;

16. Зельській  Олені  Миколаївні,  директору  Сєверодонецького  міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області;

17. Зубковій Валентині  Григорівні,  керівнику гуртка комунального закладу
«Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»;

18. Канюкі  Ірині  Михайлівні,  вчителю  біології.  Магдалинівської  філії
Опорного закладу Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Чаплинської
селищної ради Херсонської області;

19. Корень  Тетяні  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  валеологи»,  завідувачу
відділу  організаційно-масового  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів»;

20. Коробкі Юлії Сергіївні, керівнику гуртка комунального закладу «Міський
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської
ради Дніпропетровської області»;

21. Крутоголовій Антонині Валеріївні,  учительці біології  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  6  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської
області;

22. Лебедєвій  Тамарі  Андріївні,  завідувачу  методичного  відділу  Міської
станції юних натуралістів м. Миколаїв;

23. Левченко  Катерині  Михайлівні,  вчителю  біології  КЗ  «Вільхівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської
області»;



24. Матяш Людмилі Анатоліївні, вчителю біології та екології комунального
закладу  «Малобілозерська  спеціалізована  естетична  школа-інтернат  ІІ-ІІІ
ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради;

25. Мотренко  Тетяні  Володимирівні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  Кременчуцької  міської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської
області;

26. Мудрак Тетяні Олександрівні, завідувачці методичного відділу, керівнику
гуртків  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

27. Мурин Ларисі Іванівні, вчителю біології і екології Яворівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 2 Львівської області;

28. Невмивако  Тетяні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Основи  біології»
Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

29. Ніколенко Світлані Вікторівні, комунальний заклад Сумської міської ради
- Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

30. Панченко  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка,  культорганізатору
комунального  закладу  «Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області»;

31. Петренко  Вікторії  Юріївні,  керівнику  гуртка  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

32. Пирогову  Ігорю  Анатолійовичу,  керівнику  гуртка  «Фотонатуралісти»
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської обласної ради;

33. Подзізею Борису Анатолійовичу,  вчителю біології  опорного освітнього
закладу НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» с. Зимне Зимнівської  сільської ради
Володимир-Волинського району

34. Попович Ганні Іванівні, УЗОШ № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського;
35. Пузєєвій  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртків  «Флористика  та

фітодизайн  інтер'єру»  комунального  закладу  «Харківський  обласний  Палац
дитячої та юнацької творчості» еколого-натуралістичний відділ;

36. Роговій  Наталії  Миколаївні,  опорний  заклад  Пирятинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6;

37. Ружелович  Оксані  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Психологія  творчої
особистості та її самопізнання» Міської станції юних натуралістів м. Миколаїв;

38. Свєтоградовій-Беленко  Ксенії  Валеріївні,  керівнику  гуртка  Будинку
дитячої творчості Новокаховської міської ради;

39. Сидоренко  Вікторії  Станіславівні,  вчителю  біології  закладу  загальної
середньої освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів»
(опорний заклад) Солонянської селищної ради Дніпропетровської області;

40. Снітко  Галині  Григорівні,  Великожолудський  навчально-виховний
комплекс  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад»;

41. Стручинській  Наталії  Мирославівні,  вчителю хімії  та  природознавства
Тужанівська ЗОШ І-ІІ ст., Новороздільської ОТГ, Львівської області;

42. Танащук  Вікторії  Анатоліївні,  вчителю  біології  Радивилівського  ліцей
№ 1 Радивилівської міської ради;



43. Теслюк  Наталії  Юріївні,  вчителю  біології  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Соснівський ліцей № 3;

44. Тісовській  Яні  Олегівні,  завідувачу  організаційно-масовим  відділом
Міської станції юних натуралістів;

45. Туманян  Тетяні  Сергіївні,  методисту,  викладачу  біології
загальноосвітньої  санаторної  школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів  комунального
закладу  вищої  освіти  «Хортицька  національна  навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради;

46. Туркевич  Вікторії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  Сєвєродонецького
міського  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луганської області;

47. Умновій  Наталії  Миколаївні,  вчителю біології  Денишівської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів імені В. Г. Бондарчука;

48. Федорук  Валентині  Петрівні,  вчителю  біології  НВК  «Загальноосвітня
школа  I-III  ступенів  –  гімназія»  №  2  м.  Каменя-Каширського  Волинської
області;

49. Хорунжій  Вікторії  Миколївні,  методисту  Сєвєродонецького  міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області;

50. Четвериковій  Олені  Миколаївні,  директору  комунального  закладу
«Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»

51. Шакун  Оксані  Романівні,  вчителю  біології,  керівнику  гуртка
Червоноградського навчально-виховного комплексу № 10;

52. Шевченко  Олені  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  екскурсоводи»
Міської станції юних натуралістів м. Миколаїв;

53. Янцер Аріадні Вікторівні, Міська станція юних натуралістів м. Миколаїв;
54. Ярошенко Оксані  Володимирівні,  психологу, керівнику гуртка  «Школа

життєвої компетенції» Міської станції юних натуралістів м. Миколаїв.

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.
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