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Міністерство освіти і науки України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

НАКАЗ 

 

м. Київ 

 

«28» травня  2020 р.            № 40 

 

Про підсумки ІІІ Всеукраїнського конкурсу 

творчих робіт школярів 

«Гуманне ставлення до тварин» 
 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України підбив підсумки ІІІ Всеукраїнського 

конкурсу творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин».  Його мета – 

популяризація та пропедевтика гуманного ставлення до тварин у суспільстві, 

насамперед серед учнівської молоді. Конкурс проводиться у співпраці з 

Благодійною організацією «Благодійний фонд «Щаслива лапа». Участь у 

конкурсі, відповідно до Умов проведення, взяли учні І-VІ класів закладів 

загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти відповідного 

віку. 

До розгляду журі надійшло 183 роботи з усіх областей України.  

 

За підсумками журі конкурсу, 
 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Визнати переможцями, які посіли І місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі 

творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин», та нагородити 

грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України та Благодійної організації 

«Благодійний фонд «Щаслива лапа» і подарунками від Благодійної 

організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа»: 

- Радзіловську Ілону, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Голендри Калинівського району Вінницької області, 11 років (100 балів). 

- Бано Поліну, вихованку гуртка  «Малятко-здоров'ятко» міської станції юних 

натуралістів м. Миколаїв, 10 років (98 балів). 

- Городецьку Анастасію, ученицю Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, 12 років (97 балів). 

- Голубничу Марію, ученицю Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області, 11 років (96 балів). 
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- Карпенко Владислава, учня Голобородьківського навчально-виховного 

комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Полтавської області, 12 років (95 балів). 

- Горбонос Анастасію, ученицю Галайбинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Чернігівської області, 9 років (95 балів). 

- Понедільчук Максима, вихованця Уманського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області, 11 років (95 

балів). 

- Кущьову Владиславу, ученицю Красноградського навчально-виховного 

комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 

освіти» №3 Харківської області, 9 років (94 бали). 

- Стеценко Сергія, вихованця Комунального закладу Кагарлицької районної 

ради «Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької творчості» Київської 

області, 11 років (94 бали). 

- Підюрчиного Максима, учня Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Засульської сільської ради Полтавської області, 10 років (93 бали). 
 

ІІ. Визнати переможцями, які посіли ІІ місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі 

творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин», та нагородити 

грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України та Благодійної організації 

«Благодійний фонд «Щаслива лапа» і подарунками від Благодійної 

організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа»: 

- Громак Поліну, ученицю загальноосвітньої школи №2, вихованку гуртка 

«Природа і фантазія» Глухівського міського центру позашкільної освіти 

Сумської області, 10 років (89 балів). 

- Остапчук Дарію, ученицю Хмельницького ліцею № 17 Хмельницької 

області, 9 років (88 балів). 

- Коропець Мирославу, ученицю Миронівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів комунального закладу «Павлівське навчальне-виховне об`єднання» 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад"Світловодської районної ради Кіровоградської області, 12 років (88 балів). 

- Гнатюк Анну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. І. Я. 

Франка м. Горохів Волинської області, 9 років (88 балів). 

- Костинюка Андрія, вихованця гуртка «Юні журналісти» Заліщицького 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, 6 клас 

(88 балів). 

- Гладій Мар’яну, ученицю Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 74 Львівської області, 12 років (88 балів). 

- Гармашову Каріну, вихованку гуртка «За гуманне ставлення до тварин» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Хмельницької області, 11 років (88 балів). 

- Небора Вадима, вихованця гуртка «Знавці лікарських рослин» Івано-

Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 10 

років (87 балів). 
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- Крупку Дмитра, вихованця «Центру дитячої та юнацької творчості» 

Бережанської міської ради Тернопільської області, 12 років (84 бали). 

- Нижник Ярославу, вихованку Карлівської районної станції юних 

натуралістів Полтавської області, 9 років (81 бал). 

 

ІІІ. Визнати переможцями, які посіли ІІІ місце у ІІІ Всеукраїнському 

конкурсі творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин», та 

нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Благодійної 

організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа» і подарунками від 

Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа»: 

- Нікітовича Адріана, учня Новоселицької гімназії Чернівецької області, 10 

років (70 балів). 

- Мучинську Софію, ученицю Гніздичненського навчально-виховного 

комплексу Тернопільської області, 12 років (79 балів). 

- Кошкіну Анну, вихованку гуртка «Юні рослинники» Комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», 11 років (78 балів). 

- Дудника Данила, вихованця гуртка «Сувенір» Комунального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Камянсько-Дніпровської міської ради Камянсько-

Дніпровського району Запорізької області, 11 років (78 балів). 

- Жук Олександру, учасницю гуртка «Чари рідного слова» при 

Комунальному закладі «Бобринецький районний Будинок дитячої творчості» 

Бобринецької районної ради  Кіровоградської області, 11 років (77 балів). 

- Мартинюк Дарію, вихованку еколого-натуралістичного гуртка  «Юні 

охоронці природи» Помічнянського Центру дитячої та юнацької творчості 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області, 11 років (76 балів). 

- Федотова Леоніда, учня Комунального закладу освіти «Навчально-виховний 

комплекс № 42 «школа Ι-ΙΙΙ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий 

садок)» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, 10 років (75 балів). 

- Денисюка Миколу, учня Масевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Рокитнівської районної ради Рівненської області, 12 років (75 балів). 

- Яценко Софію, вихованку гуртка «Юні охоронці природи»Баришівського 

центру позашкільної роботи «Мрія» Баришівської селищної ради Київської 

області, 9 років (74 бали). 

- Давосира Тараса, учня Голгочанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Теорнопільської області, 12 років (73 бали). 

- Адаменко Софію, вихованку гуртка «Юний еколог» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. 

Києва, 10 років (73 бали). 

- Ситник Анну, ученицю Комунального закладу загальної середньої освіти І- 

ІІІ ступенів №3 Березівської міської ради Одеської області, 11 років (73 бали).  

- Скромну Анастасію, вихованку Уманського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області, 12 років (73 

бали).  
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- Ковбасу Ярослава, вихованця Комунальної установи «Вовчанський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Харківської області, 11 років (73 бали). 

- Цуцман Анастасію, ученицю Масевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, 10 років (72 бали). 

- Петраковця Івана, учня комунального опорного закладу освіти «Юр’ївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Cоюзу Д. П. 

Запорожченка» Юр’ївської селищної ради Дніпропетровської області, 12 років (72 

бали). 

- Сербул Ксенію, ученицю Возсіятського ліцею Миколаївської області, 9 

років (71 бал). 

- Артеменко Анну, ученицю Дибинецького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Київської області, 10 

років (71 бал). 

- Курочку Єлєну, ученицю Оболонської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Семенівської районної ради Полтавської області, 12 років (70 балів). 

- Савченко Дар’ю, вихованку гуртка «Креатив» Новгород-Сіверського 

Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради 

Чернігівської області, 13 років (70 балів). 

 

ІV. Визнати переможцями поза призовими місцями у ІІІ Всеукраїнському 

конкурсі творчих робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин», та 

нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Благодійної 

організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа» і подарунками від 

Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива лапа» в номінаціях: 

 

Номінація «Найнеочікуваніший кінець» 

- Климчука Всеволода, учня Білоцерківської спеціалізованої природничо-

математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М. О. Кириленка Білоцерківської 

міської ради Київської області, 12 років. 

 

Номінація «Найсучасніше вирішення проблеми» 

- Петрушко Вероніку, вихованку гуртка «Юні екскурсоводи-краєзнавці» 

Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської 

області, 11 років. 

 

Номінація «Найкмітливіший пес» 

- Килимник Яніну, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Виноградівського 

районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської 

області, 10 років. 

 

Номінація «Найвлучніша порада» 

- Яковенко Алісу, ученицю Шупиківського  навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок» Богуславської районної 

ради Київської області, 11 років. 
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Номінація «Найвідданіший чотирилапий друг» 

- Арабову Валерію, ученицю Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені 

І. Л. Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, 10 років. 

 

Номінація «Найвірніше серце друга» 

- Оніщук Юлію, ученицю загальноосвітньої школи №23 м. Луцьк Волинської 

області, 12 років. 

 

Номінація «Найбільша допомога притулку» 

- Синенко Ганну, ученицю Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 54 Запорізької міської ради Запорізької області, 11 років. 

 

Номінація «Наймудріша батьківська настанова» 

- Яник Софію, ученицю Львівської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 

74 Львівської області, 11 років. 

 

Номінація «Найвлучніші слова» 

- Занько Олександру, вихованку гуртка «Цікава зоологія» Решетилівської 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

при Калениківській загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Решетилівської 

міської ради Полтавської області, 4 клас. 

 

Номінація «Наймудріший дитячий вчинок» 

- Яцину Назарія, учня Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. 

І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, 10 років. 

 

Номінація «Найдивовижніші властивості собак» 

- Осадчук Софію, ученицю Лосяцької  загальноосвітньої  школи І – ІІ 

ступенів Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської 

області, 11 років. 

 

Номінація «Найемоційніше воз'єднання друзів» 

- Германа Іллю, вихованця Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Полтавської області, 11 років. 

 

Номінація «Найкумедніша історія» 

- Вяткіна Олексія, вихованця Чугуївського районного Будинку дитячої 

творчості Чугуївської районної ради Харківської області, 11 років. 

 

Номінація «Найкраще батьківське виховання» 

- Волошину Таїсію, ученицю Чорнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Херсонської області, 11 років. 
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Номінація «Найдраматичніша історія» 

- Пожогу Діну, вихованку гуртка «Юні господарочки» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 5 клас. 

Номінація «Найсміливіший пес» 

- Соловйову Діану, ученицю навчально-виховного комплексу № 9 м. 

Хмельницький, 12 років. 

 

V. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді та Благодійної організації «Благодійний фонд «Щаслива 

лапа» керівникам робіт переможців ІІІ Всеукраїнського конкурсу творчих 

робіт школярів «Гуманне ставлення до тварин»: 

- Гонтарю  Віктору Михайловичу, директору загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с. Голендри Калинівського району Вінницької області. 

- Ярошенко Оксані Володимирівні, керівниці гуртка «Малятко-здоров'ятко» 

міської станції юних натуралістів м. Миколаїв. 

- Трохимець Євгенії Йосипівні, вчительці української мови та літератури 

Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області. 

- Голець Людмилі Леонідівні, заступниці директора з виховної роботи 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради 

Сумської області. 

- Марченко Валентині Іванівні, вчительці української мови та літератури 

Голобородьківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Карлівського району Полтавської 

області. 

- Зінченко Любові Анатоліївні, вчительці початкових класів Галайбинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області. 

- Янчук Віті Юріївні, керівниці гуртків Уманського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області. 

- Бойко Вікторії Володимирівні, вчительці початкових класів 

Красноградського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» №3 Харківської області. 

- Ільченко Валентині Іванівні, керівниці гуртка «Пізнаємо рідний край» 

Комунального закладу Кагарлицької районної ради «Кагарлицький районний 

центр дитячої та юнацької творчості» Київської області. 

- Кулик Вікторії Анатоліївні, вчительці біології Литвяківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради Полтавської 

області. 

- Громак Наталії Вікторівні, вчительці української мови загальноосвітньої 

школи № 2 м. Глухів Сумської області. 

- Кирпичко Лідії Віталіївні, керівниці гуртка «Природа і фантазія» 

Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради 

Сумської області. 

- Гарасько Наталії Іванівні, вчительці української мови та літератури 

Миронівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів комунального закладу 
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«Павлівське навчальне-виховне об`єднання» "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад"Світловодської районної ради 

Кіровоградської області. 

- Білецькій Вірі Володимирівні, класній керівниці 4-А класу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 ім. І. Я. Франка м. Горохів Волинської 

області. 

- Струбіцькій І. П., керівниці гуртка «Юні журналісти» Заліщицького 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області. 

- Сипі Сніжані Богданівні, вчительці біології Львівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 74 м. Львова. 

- Сидорак Валентині Іванівні, керівниці гуртків Івано-Франківського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

- Паславському Івану Анатолійовичу, керівнику гуртка «Любителі домашніх 

тварин»«Центру дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради 

Тернопільської області. 

- Таран Вікторії Олександрівні, керівниці гуртка «Мій рідний край, моя 

земля»Карлівської районної станції юних натуралістів Полтавської області. 

- Ковдриш Аліні Михайлівні, вчительці математики Новоселицької гімназії 

Чернівецької області 

- Басарабі Альоні Вікторівні, вчительці біології Новоселицької гімназії 

Чернівецької області. 

- Соколік Лілії Анатоліївні, вчительці Гніздичненського навчально-виховного 

комплексу Збаразького району Тернопільської області. 

- Романенко Вікторії Олександрівні, керівниці гуртка «Юні рослинники» 

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

- Шитель Аліні Володимирівні, керівниці гуртка «Чари рідного слова» при 

Комунальному закладі «Бобринецький районний Будинок дитячої творчості» 

Бобринецької районної ради  Кіровоградської області. 

- Мартинюк Вікторії Володимирівні, керівниці еколого-натуралістичного 

гуртка  «Юні охоронці природи» Помічнянського Центру дитячої та юнацької 

творчості Помічнянської міської ради Кіровоградської області. 

- Волошиній Олені В’ячеславівні, керівниці гуртка «За гуманне ставлення до 

тварин» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області. 

- Яремчук Лідії Федорівні, класній керівниці 4-Г класу Хмельницького ліцею 

№ 17. 

- Московці Марині Георгіївні, керівниці гурткової роботи Комунального 

закладу «Будинок дитячої творчості» Кам’янсько-Дніпровської міської ради 

Камянсько-Дніпровського району Запорізької області. 

- Гожій Людмилі Валентинівні, директорці Комунального закладу освіти 

«Навчально-виховний комплекс № 42 «школа Ι-ΙΙΙ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради Дніпропетровської 

області 
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- Денисюк Людмилі Іванівні, вчительці Масевицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області. 

- Яценко Марині Олександрівні, керівниці гуртка «Юні охоронці природи» 

Баришівського центру позашкільної роботи «Мрія» Баришівської селищної ради 

Київської області. 

- Давосир Ользі Павлівні, вчительціГолгочанської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Підгаєцького району Тернопільської області. 

- Адаменко О. А., методисту Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва. 

- Біферт Наталії Володимирівні, соціальному педагогу Комунального закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №3 Березівської міської ради Одеської 

області. 

- Грушовенко Світлані Юріївні, керівниці гуртків Уманського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області. 

- Статко Ірині Олегівні, керівниці гуртків Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Харківської області. 

- Чубик Оксані Василівні, вчительці Масевицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області. 

- Довбиш Каріні Володимирівні, вчительці історії та правознавства 

комунального опорного закладу освіти «Юр’ївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Героя Радянського Cоюзу Д. П. Запорожченка» Юр’ївської селищної 

ради Дніпропетровської області. 

- Дмітрієвій Марії Миколаївні, заступниці директора з виховної роботи 

Возсіятського ліцею Єланецького району Миколаївської області. 

- Гурець Євгенії Василівні, вчительці Дибинецького  навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Богуславського 

району Київської області. 

- Зеленець Раїсі Іванівні, керівниці літературної студії Семенівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості при Оболонській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради Полтавської 

області. 

- Лисенко Ганні Миколаївні, керівниці гуртка «Креатив» Новгород-

Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської 

ради Чернігівської області. 

- Пелих Тетяні Миколаївні, вчителю української мови і літератури 

Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 

16 ім. М. О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області. 

- Прохоренко Ларисі Олександрівні, керівниці гуртка «Юні екскурсоводи-

краєзнавці» Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради 

Житомирської області. 

- Маринченко Людмилі Михайлівні, керівниці гуртка «Юні друзі природи» 

Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Закарпатської області. 
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- Лук’янченко Оксані Юріївні, вчительці української мови та літератури 

Шупиківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - дитячий садок» Богуславської районної ради Київської області. 

- Пономаренко Тетяні Василівні, вчительці української мови та літератури 

Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника Решетилівської 

міської ради» Полтавської області. 

- Приймачук Тетяні Віталіївні, вчительці української мови та літератури 

загальноосвітній школи № 23 м. Луцьк Волинської області. 

- Колесник Валентині Павлівні, вчительці української мови та літератури 

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 54 Запорізької міської ради 

Запорізької області. 

- Тищенко Людмилі Миколаївні, керівниці гуртка «Цікава зоологія» 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді при Калениківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області. 

- Печонкіній Ларисі Андріївні, вчительці української мови та літератури 

Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 

вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

- Полиняк Тетяні Володимирівні, вчительці біології Лосяцької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Скала-Подільської селищної ради 

Борщівського району Тернопільської області. 

- Степашкіній В. В., керівниці гуртків Чугуївського районного Будинку 

дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області. 

- Федотовій Наталії Іванівні, вчительці Чорнянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Каховського району Херсонської області. 

- Кузьмінській Валентині Василівні, методисту Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

- Загородніковій Катерині Вікторівні, соціальному педагогу навчально-

виховного комплексу № 9 м. Хмельницький. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,  

професор                                                                                   В. В. Вербицький 


