
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ   ЕКОЛОГО - НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР   УЧНІВСЬКОЇ   МОЛОДІ

НАКАЗ

«27»  листопада 2020 р. м. Київ № 58

Про нагородження педагогів-ентузіастів
юннатівської роботи з нагоди ювілею

З нагоди відзначення 95-річчя юннатівського руху в Україні за сумлінну
працю  та  вагомий  особистий  внесок  в  екологічну  освіту  і  виховання
підростаючого покоління

Н А Г О Р О Д Ж У Є Т Ь С Я:

Відомчою відзнакою Національного еколого-натуралістичного
Центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України імені

Ф.М. Трєскіна:
1. Андрійченко 

Лариса Юріївна
керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу "Станція юних натуралістів 
Тернівського району" Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області

2. Березецька 
Олена 
Олексіївна

методист, керівник гуртків-міської станції юних 
натуралістів м. Миколаєва

3. Богачук 
Світлана 
Іванівна

методист, керівник гуртків комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»

4. Бойко Наталія  
Василівна

керівник гуртка Комунального закладу Київської 
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 
Київщини»

5. Бокій Людмила 
Іванівна

завідувачка відділу інструктивно-методичної роботи, 
керівник гуртків Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

6. Борматова 
Вікторія 
Володимирівна

керівник гуртка еколого-натуралістичного відділу 
комунального закладу «Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради Запорізької області
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7. Бриль Вікторія 
Сергіївна

керівник гуртків Великописарівської районної станції 
юних натуралістів Великописарівської районної ради 
Сумської області

8. Бурлаєнко 
Оксана 
Григорівна

керівник гуртка Красноградського РЦДЮТ Харківської
області

9. Возняк
Надія 
Стефанівна

керівник гуртків Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Чорноморської міської 
ради Одеської області

10. Воробей Тетяна 
Іванівна

керівник Червоно-Нерубаївського учнівського 
лісництва на базі  Підлісненській філії  комунального 
закладу «Олександрівське навчально-виховне 
об’єднання №2» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області 

11. Гавучак Надія 
Миколаївна

керівник гуртків Міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької міської ради

12. Гайдей Олена 
Олексіївна

керівник гуртків - методист Вінницької обласної 
станції юних натуралістів

13. Галик Тетяна 
Михайлівна

керівник гуртків Дрогобицького регіонального еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Львівської 
області

14. Герба Марія 
Юріївна

керівник гуртків  Надвірнянського районного еколого-
натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області

15. Гладій Надія 
Михайлівна

керівник гуртків Стрийської міської станції юних 
натуралістів Львівської області

16. Гнопко
Наталія 
Ярославівна

керівник гуртків комунального позашкільного 
навчального закладу «Одеський еколого-
натуралістичний центр «Афаліна» Одеської міської 
ради

17. Гончар Алла 
Вікентіївна

керівник гуртка комунального закладу "дитячий 
екологічний центр" кам'янської міської ради 
дніпропетровської області

18. Горєлова Тетяна 
Володимирівна

керівник гуртка комунального закладу "Дитячий 
екологічний центр" Кам'янської міської ради 
Дніпропетровської області

19. Гула Олена 
Петрівна

керівник гуртка центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді м. Миргород Полтавської 
області

20. Давиденко Юлія 
Юріївна

методист, керівник гуртків Міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької міської ради

21. Дудченко Ірина керівник гуртків комунальної організації (установи, 
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Володимирівна закладу) Шосткинської міської станції юних 
натуралістів Шосткинської міської ради Сумської 
області

22. Заслонкіна 
Ольга Петрівна

практичний психолог, керівник гуртків комунального 
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»

23. Зубкова 
Валентина 
Григорівна

керівник гуртка комунального закладу "Міський 
еколого-натурапістичний центр дітей та учнівської 
молоді Марганецької міської ради" Дніпропетровської 
області

24. Ковальчук Ольга
Андріївна

керівник гуртків комунального закладу позашкільної 
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 
Житомирської обласної ради

25. Кожедуб Юлія 
Сергіївна

керівник гуртків Ямпільської районної станції юних 
натуралістів Сумської області

26. Кокнаєв Сергій 
Олексійович

керівник гуртка комунального закладу "Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр" 
Дніпропетровської області

27. Корнелюк 
Григорій Якович

керівник гуртків Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру

28. Кравченко 
Антоніна 
Леонідівна

керівник гуртка  Центру дитячої та юнацької творчості 
«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 
області

29. Красніков 
Костянтин 
Петрович

керівник  гуртка  Комунального  закладу  Київської
обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва
Київщини»

30. Кривко Андрій 
Васильович

керівник гуртків Сторожинецького центру дитячої та 
юнацької творчості Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області

31. Кривуля Ірина 
Григорівна

керівник гуртка комунального закладу освіти 
"Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді'' Дніпропетровської області

32. Крук Оксана 
Михайлівна

керівник гуртків Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
м.Червоноград Львівської області

33. Кугутяк Наталія 
Василівна

керівник гуртків  Надвірнянського районного еколого-
натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області

34. Левченко 
Руслана 
Олександрівна

керівник гуртка центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді м. Миргород Полтавської 
області

35. Мазуренко 
Ольга 
Миколаївна

керівник гуртків еколого-натуралістичного підрозділу 
Одеського обласного гуманітарного центру 
позашкільної освіти та виховання
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36. Малиш Галина 
Ярославівна

керівник гуртків Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»

37. Мартинюк 
Вікторія 
Володимирівна

керівник гуртка Помічнянського Центру дитячої та 
юнацької творчості Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області

38. Матіїшин 
Галина 
Миколаївна

керівник гуртків Богородчанського районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Івано-Франківської області

39. Мовенко
Ольга Василівна

керівник гуртків Комунального закладу позашкільної 
освіти Тростянецької міської ради Сумської області 
«Палац дітей та юнацтва»

40. Осадца Ярослав 
Володимирович

керівник гуртків Тернопільського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді

41. Паламарчук 
Вікторія 
Вікторівна

керівник гуртків Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

42. Петренко 
Вікторія 
Юріївна

керівник гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

43. Підлісна
Надія 
Анатоліївна

керівник гуртка Бородянського районного центу 
дитячої та юнацької творчості Київщини

44. Полтавець 
Світлана 
Владиславівна

керівник учнівського лісництва «Зелена планета» 
комунального закладу «Компаніївське навчально-
виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради 
Кіровоградської області

45. Привідіон 
Світлана 
Володимирівна

керівник гуртків Роменського центру позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана 
Кавалерідзе Роменської міської ради Сумської області

46. Прохненко Віра 
Григорівна

керівник гуртків Комунального закладу Сумської 
міської ради – Сумський міський центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

47. Прохоренко 
Лариса 
Олександрівна

керівник гуртків Центру дитячої та юнацької творчості 
Овруцької міської ради Житомирської області

48. Сенич Іванна 
Ярославівна

керівник гуртків Богородчанського районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Івано-Франківської області

49. Сидій Уляна 
Ярославівна

керівник гуртків Тернопільського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді

50. Таранюк Оксана 
Володимирівна

керівник гуртків Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

51. Тимченко керівник екологічного гуртка «Жайворонок»  
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Наталія 
Петрівна

Петрівського центру дитячої та юнацької творчості 
Кіровоградської області

52. Тихоненко 
Людмила 
Вікторівна

Керівник гуртка Комунального закладу Київської 
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 
Київщини»

53. Тишкевич 
Володимир 
Терентійович

керівник гуртка комунального закладу освіти 
"Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді'' Дніпропетровської області

54. Ульянова 
Вікторія 
Вікторівна

керівник гуртків комунального позашкільного 
навчального закладу «Одеський еколого-
натуралістичний центр «Афаліна» Одеської міської 
ради

55. Хрущ Людмила 
Володимирівна

керівник гуртків Стрийської міської станції юних 
натуралістів Львівської області

56. Цимбал Таміла 
Володимирівна

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу "Станція юних натуралістів 
Покровського району" Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області

57. Чапак Тарас 
Борисович

керівник гуртків Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»

58. Черній Вікторія 
Анатолівна

керівник гуртків - методист Вінницької обласної 
станції юних натуралістів

59. Члек Олена 
Олександрівна

керівник гуртків комунального закладу позашкільної 
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 
Житомирської обласної ради

Відомчою відзнакою Національного еколого-натуралістичного Центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України

 імені «Д.Л. Сергієнка»
1. Алєксєєнко  

Наталія 
Петрівна

завідувачка  відділу  еколого-натуралістичного  відділу
комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області

2. Брижак  
Людмила 
Михайлівна

завідувачка відділу біології та методичної роботи 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

3. Васильчишин 
Богданна 
Богданівна

завідувачка відділом Івано-Франківської міської 
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської 
ради

4. Величканич  
Ольга 
Михайлівна

завідувачка  відділу  біології  та  дослідницько-
експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

5. Волкодав  Олена
Олександрівна

завідувачка відділом Балаклійської СЮН Харківської 
області
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6. Гайкова  Наталія
Миколаївна

завідувачка відділу комунального закладу Сумської 
обласної ради – обласного центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою молоддю

7. Гнатюк Наталія 
Фоківна

завідувач відділом Надвірнянського районного еколого-
натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області

8. Грищенко 
Наталія Юріївна

завідувачка лабораторії квітництва та овочівництва 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

9. Гутянко Оксана 
Олександрівна

методист комунальної організації (установи, закладу) 
Шосткинської міської станції юних натуралістів 
Шосткинської міської ради Сумської області

10. Духніч 
Валентина 
Григорівна

методист Дитячого естетико-натуралістичного центру 
«Камелія» Броварської міської ради Київської області

11. Жовтоножук 
Любов Яківна

методист Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

12. Захарченко 
Ольга Василівна

методист комунального закладу "Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний 
центр"Дніпропетровської області

13. Іванус Алла 
Василівна

методист  комунального  закладу  освіти  "Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді" Дніпропетровської обласної ради

14. Іваськевич 
Галина 
Леонтіївна

методист  Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

15. Калашникова  
Ніна Дмитрівна

завідувачка  відділу  організаційно-  масової  роботи
комунального  закладу  освіти  "Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді"
Дніпропетровської обласної ради

16. Кондратьєва 
Тетяна 
Василівна

методист  комунального  закладу  освіти  "Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді" Дніпропетровської обласної ради

17. Корінна Тамара 
Мирославівна

методист  Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

18. Крептюк Ірина 
Анатоліївна

завідувачка навчально-дослідною земельною ділянкою
міської станції юних натуралістів м. Миколаєва

19. Ломовцева Ірина
Миколаївна

методист центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді м. Миргород Полтавської області

20. Малишева 
Тетяна 
Василівна

методист Києво-Святошинського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

21. Меднікова 
Людмила 

заступник директора навчально-методичної роботи 
Красноградського РЦДЮТ Харківської області
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Петрівна
22. Мельник 

Світлана 
Петрівна

методист Комунального закладу Сумської міської ради
–  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

23. Мигун Павло 
Петрович

 завідувач  відділом Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

24. Михайлиця 
Ірина Павлівна

завідувач організаційно-масового відділу 
Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді

25. Неменуща 
Тетяна 
Вікторівна

завідувачка обласного дитячо-юнацького оздоровчого 
табору ,,Еколог” Полтавської області

26. Петроченко 
Наталія 
Володимирівна

методист комунального позашкільного навчального 
закладу «Одеський еколого-натуралістичний центр 
«Афаліна»

27. Пугачова Ірина 
Ярославівна

завідувачка відділу сільського господарства 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

28. Пурис Світлана 
Олексіївна

завідувачка відділу Ямпільської районної станції юних 
натуралістів Сумської області

29. Синичин 
Людмила 
Іванівна

методист, керівник гуртка комунального позашкільного
навчального закладу  "Центр  еколого-  натуралістичної
творчості  учнівської  молоді"  Дніпропетровської
районної ради

30. Слободяник 
Тетяна 
Василівна

завідувачка тепличним господарством Вінницької 
обласної станції юних натуралістів

31. Стукал Ніна 
Іванівна

керівник  Всеукраїнського  об’єднання  «Лісова
громада»,  керівник  гуртка «Дорогинське  учнівське
лісництво»  Фастівського  районного  еколого-
етнографічного центру Київської області

32. Тараненко Ірина 
Анатоліївна

методист,  керівник  гуртка  еколого-натуралістичного
відділу  комунального  закладу  «Центр  позашкільної
освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області

33. Токарєва 
Олександра 
Іванівна

методист  відділу  біології  та  дослідницько-
експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

34. Тороп  Тамара 
Василівна 

завідувачка  відділу  комунального  позашкільного
навчального закладу  "Центр  еколого-  натуралістичної
творчості  учнівської  молоді"  Дніпропетровської
районної ради

35. Федорова 
Альона Юріївна

завідувачка станцією юних натуралістів Торговицького 
навчально-виховного об’єднання Новоархангельської 
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районної ради Кіровоградської області
36. Федун Галина 

Романівна
методист Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді

37. Хавтура Тамара 
Іллівна

методист, керівник гуртка комунального позашкільного
навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді"  Дніпропетровської
районної ради

38. Чабан Наталія 
Володимирівна

завідувачка Підлісненської філії комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської 
області

39. Чвікова 
Людмила 
Василівна

керівник гуртків еколого-натуралістичного підрозділу 
Одеського обласного гуманітарного центру 
позашкільної освіти та виховання

40. Чебан Тетяна 
Никодимівна

заступник  директора  з  виховної  роботи,  керівник
гуртків комунального закладу «Чернівецький обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості учнівської
молоді»

41. Чупринко Ірина 
Миколаївна

методист Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

42. Шимелюк 
Людмила 
Миколаївна

методист Дрогобицького регіонального еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Львівської 
області

43. Шубович Лілія 
Анатоліївна

методист комунального закладу позашкільної освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр» 
Житомирської обласної ради

44. Якимчук Анна 
Петрівна

методист комунального закладу позашкільної освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр» 
Житомирської обласної ради

Відомчою відзнакою Національного еколого-натуралістичного
Центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України імені

Л.П. Манорик:
1. Адзєріхо Ніна 

Геогргіївна
заступник директора з навчально-методичної роботи, 
методист Арцизського районного Центу  дитячої 
творчості Арцизської районної ради, обіймала посаду 
директора Арцизської районної станції юннатів з 1988 
по 2015 рік

2. Андрусяк 
Лариса 
Василівна

директор  Надвірнянського  районного  еколого-
натуралістичного центру для дітей та  юнацтва Івано-
Франківської області

3. Бич Марія 
Петрівна

методист еколого-натуралістичного  відділу 
Позашкільного комунального навчального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості»  відділу освіти, 
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молоді і спорту Бережанської міської ради (2002-2016 
р.р. – директор Бережанського районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 
що був реорганізований у   2016 р.)Тернопільської 
області

4. Бобчук Віра 
Тимофіївна

директор закладу позашкільної освіти «Станція юних
натуралістів міста Ковеля» Волинської області

5. Бордюг Наталія 
Сергіївна

директор  комунального  закладу  позашкільної  освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр»
Житомирської обласної ради

6. Бородовий 
Олександр 
Анатолійович

директор  комунального  навчального  закладу
"Криничанський  Центр  учнівської  молоді"
Дніпропетровської області

7. Боярчук Іван 
Павлович

директор  комунального  позашкільного  навчального
закладу  "Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області

8. Варчук Олена 
Зосимівна

директор комунальної установи «Житомирська районна
станція  юних  натуралістів»  Житомирської  районної
ради

9. Вихристюк 
Тетяна Петрівна

директор  Красноградського  РЦДЮТ Харківської
області

10. Візер Роман 
Володимирович

директор Дрогобицького регіонального еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Львівської 
області

11. Гаврилюк 
Антоніна 
Іванівна

директор комунального закладу "Дитячий екологічний
центр"  Кам'янської  міської  ради  Дніпропетровської
області

12. Геревич 
Олександр 
Васильович

директора  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

13. Герц Іван 
Іванович

директор Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді

14. Григор'єва 
Галина 
Анатоліївна

культорганізатор, директор з 1992 по 2017 роки Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чорноморської міської ради Одеської області

15. Демчук Степанія
Михайлівна

директор Сторожинецького районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької області

16. Драгомирецька 
Ольга 
Авксентіївна

директор  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів

17. Журавель 
Владислав 

директор філії комунального закладу освіти "Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
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Євгенович молоді" "Шафран" Дніпропетровської області
18. Зельська Олена 

Миколаївна
директор Сєвєродонецького міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді  
Луганської області

19. Інденко Тетяна 
Вікторівна

заступник директора з навчально-виховної роботи 
Запорізького обласного Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

20. Клепанчук 
Тетяна 
Вікторівна

директор комунального закладу «Березівський міський
центр дитячої та юнацької творчості», з 1989 по 1996 
роки обіймала посаду директора  Березівської районної
станції юних натуралістів,  з 1996 року очолювала 
Березівський районний центр дитячої та юнацької 
творчості

21. Ковальчук 
Валентина 
Миколаївна

директор  Маневицького  районного  Центру  творчості
дітей та юнацтва Волинської області

22. Корнієнко 
Сергій 
Володимирович

директор комунальної організації (установи, закладу) 
Шосткинської міської станції юних натуралістів 
Шосткинської міської ради Сумської області

23. Левицька Ганна 
Василівна

директор  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради

24. Мазур Микола 
Лук’янович

директор  станції  юних  натуралістів  Тульчинської
міської ради Вінницької області

25. Марчук 
Валентина 
Антонівна

директор  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.
Рованці Луцького району Волинської області  

26. Меркун Надія 
Іванівна

директор   станції  юних  натуралістів  Світловодської
міської ради Кіровоградської області

27. Мерцалов 
Сергій Іванович

директор Ямпільської районної станції юних 
натуралістів Сумської області

28. Нестерук Тамара
Василівна

директор  Комунального  закладу  Київської  обласної
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»

29. Нечипорук 
Григорій 
Леонідович

директор Козівського дитячого парку «Лісова пісня» 
Тернопільської області

30. Ночна Наталія 
Іванівна

директор  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді м. Миргород Полтавської області

31. Остапович 
Світлана 
Михайлівна

директор КПНЗ «Заставнівський міський центр 
еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» 
Чернівецької області

32. Педан Юрій 
Федорович

директор комунального закладу освіти "Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді"   Дніпропетровської обласної ради

33. Поркуян  Олег директор  комунального  закладу  «Кіровоградський
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Вікторович обласний   центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»

34. Пурдя Людмила 
Андріївна

директор Балаклійської СЮН Харківської області

35. Роскола Ніна 
Федорівна

керівник гуртків Подільського міського центру дитячої 
творчості Подільської міської ради Одеської області, у 
попередні роки директор Котовської (Подільскої) 
міської Станції юних натуралістів з 1979 року по 2018 
рік

36. Семенович 
Наталія 
Василівна

директор Зборівського районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

37. Сіляк Ольга 
Федорівна

директор Фастівської міської станції юних натуралістів
Київської області

38. Стефина 
Валентина 
Григорівна

директор Скала-Подільського дитячого парку 
Тернопільської області

39. Ткач Ігор 
Михайлович

директор Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської області

40. Третьяков Юрій 
Юрійович

директор  комунального  закладу  "Нікопольський
міський  еколого-натуралістичний  центр"
Дніпропетровської області

41. Тютюнник 
Тетяна 
Анатоліївна

директор  Карлівської  районної  станції  юних
натуралістів Полтавської області

42. Хаврюта Наталія
Іванівна

директор  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру
«Камелія» Броварської міської ради Київської області

43. Харламова 
Людмила 
Миколаївна

директор  Комунального закладу Сумської міської ради
– Сумський міський центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

44. Четверикова 
Олена 
Миколаївна

 директор комунального закладу "Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради" Дніпропетровської області

45. Чорний Сергій 
Миколайович

директор комунального позашкільного навчального 
закладу «Одеський еколого-натуралістичний центр 
«Афаліна» Одеської міської ради

46. Щербина Лариса
Петрівна

директор Сахновщинської станції юних натуралістів 
Харківської області

47. Яковлєв 
Володимир 
Афанасійович

директор Луганського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді  м. 
Луганськ  

48. Ярошенко 
Наталія 
Григорівна

директор  міської  станції  юних  натуралістів  м.
Миколаєва
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Відомчою відзнакою Національного еколого-натуралістичного
Центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

«Планка НЕНЦ»:
1. Адамович 

Анатолій 
Олександрович

заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи
комунального закладу позашкільної освіти «Обласний
еколого-натуралістичний  центр»  Житомирської
обласної ради

2. Аздравіна 
Світлана 
Володимирівна

директор  Києво-Святошинського  районного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

3. Баданюк 
Валентина 
Миколаївна

заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи
Комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр
роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної
ради»

4. Будаєва Наталя 
Сергіївна

керівник  гуртка  Сахновщинської  станції  юних
натуралістів Харківської області

5. Височанська 
Людмила 
Орестівна

заступник  директора   з  навчально-виховної  роботи
Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості
Волинської області

6. Гайдар Ірина 
Семенівна

керівника  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

7. Григоренко 
Лідія Яківна

заступник директора з навчально- виховної роботи 
комунального позашкільного навчального закладу 
"Станція юних натуралістів" Дніпровської міської ради

8. Дацюк Наталія 
В’ячеславівна

завідувачка дошкільним навчальним закладом №31 
Вінницької міської ради

9. Дем'янова 
Оксана 
Вікторівна

завідувачка відділу комунального позашкільного 
навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" Дніпровської районної 
ради

10. Дьяченко 
Валентина 
Вікторівна

заступник директора з навчально -  методичної  роботи
Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання

11. Жмурко Ігор 
Васильович

директор  державного  вищого  навчального  закладу
«Шацький  лісовий  коледж  імені  В.В.Сулька»
Волинської області

12. ІващенкоНіна 
Петрівна

завідувачку  відділом  Комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради»

13. Казанцева 
Валентина 
Петрівна

заступник директора комунального закладу "Дитячий 
екологічний центр" Кам'янської міської ради 
Дніпропетровської області

14. Кузьменко заступник директора з виховної роботи комунального 
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Марина 
Борисівна

закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
обласної ради

15. Лебедєва Тамара
Андріївна

завідувачка відділу міської станції юних натуралістів м.
Миколаєва

16. Леконцева Ніна 
Федорівна

заступник директора з навчально-виховної роботи 
міської станції юних натуралістів м. Миколаєва

17. Майборода Інна 
Олександрівна

заступник директора з навчальної роботи комунального
закладу освіти «Обласний еколого- натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
обласної ради

18. Мамотенко Юлія
Олександрівна

заступник директора комунального позашкільного 
навчального закладу "Станція юних натуралістів" 
м.Павлограда Дніпропетровської області

19. Матющенко 
Галина 
Вікторівна 

завідувач організаційно-масового відділу 
Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді»

20. Мельниченко 
Неоніла 
Романівна

методист Надвірнянського районного еколого-
натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області

21. Негоднікова 
Тамара Іллівна

заступник директора комунального позашкільного 
навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" Дніпровської районної 
ради

22. Никитюк Ірина 
Вікторівна

завідувачка відділу  виховної  роботи  Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти

23. Ніколенко 
Світлана 
Вікторівна

завідувачка  відділу  Комунального  закладу  Сумської
міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

24. Огреба Людмила
Миколаївна

завідувачку   відділом  Комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради»

25. Олєшкевич 
Тамара 
Миколаївна

методист комунального позашкільного навчального 
закладу "Станція юних натуралістів Покровського 
району" Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області

26. Павлюк 
Світлана 
Юріївна

заступник директора Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

27. Панасюк 
Людмила 
Григорівна

директор  Колківського вищого  професійного училища
Волинської області

28. Перемот заступник  директора  комунального  закладу
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Світлана 
Миколаївна

«Шполянський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості
учнівської  молоді»  Шполянської  міської  ради
об’єднаної територіальної громади Черкаської області

29. Петренко Тетяна
Григорівна

керівник  гуртків  Комунального  закладу  «Черкаський
обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми
Черкаської обласної ради»

30. Побережнюк 
Інна Григорівна

завідувачка відділом Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

31. Приступа 
Вікторія 
Вікторівна

методист  Сахновщинської  станції  юних  натуралістів
Харківської області

32. Просвіріна Ірина
Григорівна

керівник гуртка еколого-натуралістичного відділу 
комунального закладу «Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради Запорізької області

33. Сасин Оксана 
Василівна

заступник директора з навчально- виховної роботи 
Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської області

34. Сворінь Надія 
Володимирівна

заступник директора з виховної роботи 
Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді

35. Соловйов 
Геннадій 
Вікторович

керівник  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

36. Солонцова Інна 
Олександрівна

методист  Фастівського  районного  еколого-
етнографічного центру Київської області

37. Сподарик 
Світлана 
Олександрівна

завідувачка відділу  інструктивно-методичної  роботи
Волинського  обласного  еколого-натуралістичного
центру

38. Стадник Оксана 
Олександрівна

методист  комунального  закладу  позашкільної  освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр»
Житомирської обласної ради

39. Ткаченко Тетяна 
Василівна

завідувачка методичного відділу комунального закладу 
«Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради

40. Федорович 
Андрій 
Михайлович

завідувач відділу біології та екології Комунального 
закладу Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»

41. Шевченко 
Людмила 
Миколаївна

заступник  директора  з  навчально-методичної  роботи
Комунальний заклад  Київської  обласної  ради  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»

42. Шмаль Ніна 
Альбінівна

завідувачка відділом Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

43. Шпак Григорій 
Іванович

заступник директора Ямпільської районної станції 
юних натуралістів Сумської області

14



44. Яриш Ксенія 
Володимирівна

керівник гуртка еколого-натуралістичного відділу 
комунального закладу «Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради Запорізької області

Відомчою відзнакою Національного еколого-натуралістичного
Центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

«Честь і користь»:
1. Комунальний заклад освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради
2. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний  центр учнівської 

молоді
3. Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді
4. Комунальний заклад  Київської обласної ради 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
5. Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю

Почесною Грамотою Національного еколого-натуралістичного
Центру учнівської молоді 

1. Алексєєва 
Ірина
Миколаївна 

керівник  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської  районної
ради

2. Аулова
Олена Андріївна

культорганізатор  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської  районної
ради

3. Бойко Євгенія 
Томасівна

заступник директора з навчально-виховної роботи 
Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської 
ради

4. Бойко Ольга 
Мирославівна

методист Івано-Франківської міської дитячої 
екологічної станції Івано-Франківської міської ради

5. Ваховська Ніна 
Олександрівну

завідувачка відділу методичного Центру позашкільної 
освіти ім. О. Разумкова м. Бердичева Житомирської 
області

6. Гева Михайло 
Васильович

вчитель трудового навчання Сторожинецької гімназії 
№2 Сторожинецької міської ради, керівник гуртків (за 
сумісництвом) комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»

7. Гармаш
Світлана
Миколаївна

керівник  гуртка  комунального  закладу  освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді”

8. Грабовський керівник гуртка Комунального закладу Київської 
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Микола 
Борисович

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 
Київщини»

9. Григоренко
Ганна
Вікторівна

керівник  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Станція  юних  натуралістів
Тернівського району” Криворізької міської ради

10. Давиденко 
Людмила 
Василівна

директор комунального закладу «Черкаський обласний 
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 
обласної ради»

11. Дацюк Наталія 
В’ячеславівна

завідуюча КЗ «ДНЗ № 31 Вінницької міської ради»

12. Зажарський
Володимир
Володимирович

керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”

13. Зайцева
Ірина Олексіївна

керівник  гуртка  комунального  закладу  освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді”

14. Зіркевич Ольга 
Миколаївна

заступник директора з навчально-виховної роботи, 
вчителя біології Нововолинської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів    № 2  Нововолинської міської 
ради Волинської області

15. Іванченко Сергій
Іванович

директор  комунального  закладу  освіти
“Магдалинівська районна станція юних натуралістів”

16. Іванюк Ніна 
Михайлівна

учитель географії та біології Коднянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирського 
району Житомирської області

17. Катальникова
Світлана
Володимирівна

керівник  гуртка  комунального  закладу  “Міський
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді Марганецької міської ради”

18. Кириченко 
Катерина
Борисівна

директор  комунального  позашкільного  навчального
закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда

19. Комісар
Іван
Олексійович

керівник  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Станція  юних  натуралістів
Покровського району” Криворізької міської ради

20. Коробка
Юлія Сергіївна

керівник  гуртка  комунального  закладу  “Міський
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді Марганецької міської ради”

21. Котченко
Марина
Валентинівна

керівник  гуртка  комунального  закладу  освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді”

22. Кравцова Любов
Андріївна

директор  Нововолинського центру дитячої та юнацької
творчості Волинської області

23. Крикун
Галина
Віталіївна

заступник  директора комунального  закладу  освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді” 
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24. Книш 
Марина
Володимирівна 

методист, керівник гуртка комунального позашкільного
навчального  закладу  “Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської  районної
ради

25. Кузьма Василь 
Юлійович

заступник директора з навчально-виховної та 
методичної роботи Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

26. Лапіна
Ольга Петрівна

керівник  гуртка  комунального  закладу  освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді”

27. Лясота Василь 
Петрович

керівник гуртка Комунального закладу Київської 
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 
Київщини»

28. Марченко Юлія 
Володимирівна

методист комунального закладу Сумської обласної ради
– обласного центру позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю

29. Ніколаєнкова
Ольга Віталіївна

керівник  гуртка  філії  комунального  закладу  освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді “Шафран”

30. Новіцький
Роман
Олександрович

керівник  гуртка  комунального  закладу  освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді”

31. Огрєба Людмила
Миколаївна

завідувачка відділу організаційно-массової роботи 
комунального закладу «Черкаський обласний центр 
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної 
ради»

32. Оласюк Ірина 
Володимирівна

директор Будинку дитячої та юнацької творчості 
Любешівської селищної ради Волинської області

33. Остапчук 
Світлана 
Юріївна

вчитель біології опорного навчального закладу 
«Левківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Житомирської районної ради»

34. Пархоменко
Наталія
Новомирівна

керівник  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Станція  юних  натуралістів
Тернівського району” Криворізької міської ради

35. Полога
Вікторія
Анатоліївна

методист філії комунального закладу освіти “Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді “Шафран”

36. Рогівська 
Наталія 
Володимирівна

заступник директора комунального навчального 
закладу Криничанський Центр учнівської молоді” 
Дніпропетровської області

37. Рощенюк 
Оксана 
Анатоліївна

керівник гуртків Центру позашкільної освіти ім. О. 
Разумкова м. Бердичева Житомирської області

38. Руднєва Оксана 
Василівна

керівник гуртка Комунального закладу Київської 
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 
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Київщини»
39. Сесь 

Людмила
Михайлівна

керівник  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської  районної
ради

40. Сидоренко
Катерина
Василівна

керівник  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської  районної
ради

41. Сорока
Тетяна
Григорівна

методист комунального закладу “Дитячий екологічний
центр” Кам’янської міської ради

42. Сліпець Ірина 
Володимирівна

заступник директора з навчальної роботи Палацу 
творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради 
Київської області

43. Соловська 
Світлана 
Олегівна

методист комунальної установи Романівської районної 
ради «Районний методичний кабінет закладів сфери 
освіти» Житомирської області

44. Страшевський 
Юрій 
Миколайович

завідувач відділу інноваційних технологій та роботи з 
обдарованою молоддю Вінницької обласної станції 
юних натуралістів

45. Темченко
Людмила
Іванівна

методист  комунального  позашкільного  навчального
закладу  “Станція  юних  натуралістів”  Дніпровської
міської ради 

46. Терещенко Ніна 
Михайлівна

вчитель біології навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад с. Городок» - філії опорного закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  с. Прилісне» 
Волинської області

47. Тітченко
Ірина
Володимирівна

заступник  директора  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Станція  юних  натуралістів
Тернівського району” Криворізької міської ради

48. Усенко Лариса 
Сергіївна

завідувачка відділу Комунального закладу 
позашкільної освіти Тростянецької міської ради 
Сумської області «Палац дітей та юнацтва»

49. Хулап Людмила 
Іванівна

керівник гуртка комунального закладу «Черкаський 
обласний центр роботи з обдарованими дітьми 
Черкаської обласної ради»

50. Цибульська 
Ірина Федорівна

методист Ківерцівського Центру позашкільної освіти 
Волинської області

51. Цурєнков
Андрій
Дмитрович

директор  комунального  позашкільного  навчального
закладу  “Станція  юних  натуралістів  Тернівського
району” Криворізької міської ради

52. Чехун Ольга 
Леонідівна

заступник директора Ягнятинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Ружинського району 
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Житомирської області
53. Шматченко 

Вікторія
Сергіївна 

керівник  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської  районної
ради

54. Шмаль Сергій 
Юрійович

директор закладу середньої освіти № 1 Жмеринської 
ОТГ Вінницької області

55. Яворський Юрій
Федорович

заступник директора з навчально-виховної роботи  
Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості
Волинської області

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді та Інституту проблем виховання Національної академії

педагогічних наук України
1. Андрусь Ганна 

Миколаївна
керівник гуртків Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

2. Бошко Світлана 
Володимирівна

керівник гуртків Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

3. Верига
Ганна Іванівна

керівник  музею  «Історія  хліба»  Гуштинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Скала-Подільської ОТГ
Борщівського району Тернопільської області

4. Вайдич 
Мирослава 
Іванівна

методист відділу організаційно-масової роботи 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

5. Горничар 
Ярославу 
Іванівну

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

6. Дячук 
Мирослава 
Іванівна

керівник гуртків Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

7. Копча 
Мирослава 
Миколаївна

завідувач відділу екології та природоохоронної роботи 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

8. Кремінь Оксана 
Іванівна

завідувач відділу організаційно-масової роботи 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

9. Куспляк Наталія 
Павлівна

старший вихователь Воловецької філії Закарпатського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді „Арніка” 

10. Куцин Вікторія 
Володимирівна

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

11. Малешко  
Ельвіра 
Йосипівна

зав. відділом екології та природоохоронної роботи 
Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської області

12. Малешко Марія керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
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Степанівна області
13. Павко Марина 

Миколаївна
керівник гуртків Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

14. Розман Мар’яна 
Степанівна

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

15. Сойма Василь 
Васильович

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

16. Ферима Аліна 
Іванівна

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

17. Фляшко Вікторія
Василівна

керівник гуртків Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

18. Шаліт 
Олександр 
Григорович

директор Київської дитячої музичної школи № 35

Подякою 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

1. Антонюк 
Наталія 
Василівна

директор Ратнівського районного центру дитячої та 
юнацької творчості Волинської області

2. Баланенко 
Анастасія 
Гаврилівна

вчитель біології Петрокорбівської філії комунального 
закладу «Верблюзький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської 
області

3. Бердар Тетяна 
Олександрівна

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

4. Бердникова 
Оксана Ігорівна

керівник гуртків Центру дитячої та юнацької творчості 
Лиманської районної ради Одеської області

5. Біла Наталія 
Віталіївна

керівник гуртків Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру

6. Білова Віта 
Аркадіївна

методист, керівник гуртків Подільського міського 
центру дитячої творчості Подільської міської ради 
Одеської області

7. Богатир Тетяна 
Василівна

методист Сторожинецького центру дитячої та юнацької
творчості Сторожинецької міської ради 
Сторожинецького району Чернівецької області

8. Боканча Олена 
Кімівна

вчитель біології Арцизської загальноосвітньої школи 
№ 5 І-ІІІ ступенів Арцизської районної ради Одеської 
області

9. Брадарська 
Марія 
Михайлівна

педагог-організатор Новотроянівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - ліцей – дошкільний навчальний заклад» 
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Болградського району Одеської області, керівник 
екологічного гуртка «Юні охоронці природи» 
Болградського районного центру дитячої та юнацької 
творчості Болградської районної ради Одеської області

10. Будапроста 
Наталія 
Вікторівна

методист Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру

11. Горай Лариса 
Петрівна

практичний психолог Надвірнянського районного 
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва 
Івано-Франківської області

12. Горбачук Тетяна 
Вікторівна

вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
с. Воютин Луцького району Волинської області

13. Давиденко Юлія 
Юріївна

методист, керівник гуртків Міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької міської ради

14. Декет Ольга 
Дмитрівна

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

15. Жук Надія 
Андріївна

начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 
спорту виконавчого комітету Поромівської сільської 
ради Волинської області

16. Іванюшко 
Марина 
Василівна

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

17. Кирита 
Мирослава 
Василівна

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

18. Ковтун Лариса 
Володимирівна

керівник гуртків комунального закладу «Березівський 
міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської
області

19. Корнелюк 
Вадим 
Григорович

заступник директора з навчально-виховної роботи 
Рокинівського навчально-виховного комплексу 
Княгининівської сільської ради Волинської області

20. Кот Олена 
Василівна

керівник гуртків закладу позашкільної освіти «Станція 
юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області

21. Коцун Лариса 
Олександрівна

доцент кафедри ботаніки і методики викладання 
природничих наук, кандидат біологічних наук 
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, керівник гуртків Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру

22. Курилюк Інна 
Петрівна

вчитель хімії і біології навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок»   
с. Замшани Забродівської сільської ради Ратнівського 
району, керівник гуртків Волинського обласного 
еколого-натуралістичного центру
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23. Лукашук Сергій 
Володимирович

директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. 
Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області

24. Мадар Наталія 
Іванівна

керівник гуртків Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської 
області

25. Макогон Жанна 
Зіновіївна

заступник директора з навчально-виховної роботи, 
вчитель біології  комунального закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей с.Забороль  
Заборольської сільської ради» Волинської області

26. Міхно Світлана  
Георгіївна

методист комунального закладу «Березівський міський 
центр дитячої та юнацької творчості»

27. Мішкіна Раїса 
Борисівна

методист, керівник гуртка комунального закладу 
«Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради

28. Мішко Василь 
Михайлович

заступник директора – керівника Воловецької філії 
ЗОЕНЦ „Арніка”

29. Москальчук 
Людмила 
Миколаївна

керівник гуртків Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру

30. Мошкіна 
Тетяна 
Федорівна

методист з інформаційно- методичної роботи 
Тячівського рай ЕНЦ Закарпатської області

31. Неводнічик 
Тетяна 
Леонідівна

директор державного підприємства «Волинський 
лісовий селекційно-насіннєвий центр»

32. Нікітюк Ірина 
Петрівна

керівник гуртків закладу позашкільної освіти «Станція 
юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області

33. Ніколаєв Василь 
Петрович

заступник директора з навчально-виховної роботи, 
учитель КЗВ Новотроянівського навчально-виховного 
комплексу  Болградської  районної ради Одеської 
області

34. Павлечко
Ірина Богданівна

керівник гуртків  Надвірнянського районного еколого-
натуралістичного центру для дітей та  юнацтва Івано-
Франківської області

35. Павлова 
Світлана 
Георгіївна

заступник директора Надеждівської загальноосвітньої 
школи Арцизської районної ради Одеської області

36. Петрик Наталія 
Іванівна

вчитель біології закладу загальної середньої освіти 
«В’язівненська гімназія» Любешівської селищної ради, 
керівник гуртків Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру

37. Плисюк 
Світлана 
Федорівна

методист еколого-натуралістичного відділу  Центру 
позашкільної освіти м. Володимира-Волинського 
Волинської області

38. Пурдя Ігор культорганізатора Балаклійської СЮН Харківської 
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Миколайович області
39. Рудчик Ігор 

Миколайович
директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 
смт Ратне імені Миколи Заліпи Волинської області

40. Світач Ольга 
Василівна

вчитель біології та екології опорного закладу 
навчально-виховний комплекс «Колківська 
загальноосвітня щкола І-ІІІ ступенів-ліцей» Колківської
селищної ради Волинської області

41. Журило Віра 
Василівна

вчитель початкових класів спеціалізованої школи № 14 
ім. М.Ф. Грушевського  Оболонського району міста 
Києва

42. Стеблина Ольга 
Олександрівна

вчитель географії комунального закладу «Долинська 
загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів № 2 імені А.С. 
Макаренка Долинської районної ради» Кіровоградської
області

43. Уєвич Руслана 
Адамівна

керівник гуртків Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру

44. Урсатій Наталія 
Михайлівна

керівник гуртків Комунального закладу «Березівський 
міський центр дитячої та юнацької творчості»

45. Філіпчук 
Людмила 
Павлівна

вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 смт. 
Ратне імені Миколи Заліпи  Волинської області

46. Фролова  Тетяна 
Миколаївна

керівник гуртків Центру дитячої та юнацької творчості 
Куяльницької сільської ради Подільського району 
Одеської області

47. Черлінка Любов 
Василівна

заступник директора з навчальної роботи, керівник 
гуртків комунального закладу «Чернівецький обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді»

          

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