
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

« 28 » травня 2020 р.       № 39 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської трудової акції 

«Кролик» 

 

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану 

роботи НЕНЦ на 2020 рік та з метою підвищення ефективності діяльності 

навчальних закладів у галузі тваринництва, зокрема кролівництва, залучення 

учнівської молоді до активної роботи в цій сфері, проведення професійно-

орієнтаційної роботи серед підростаючого покоління, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

проводить щорічну Всеукраїнську акцію «Кролик» (далі – акція).  

Участь в акції взяли заклади освіти з 18 регіонів України, а саме: 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, 

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернівецької та Чернігівської областей. 

Найактивнішу участь взяли навчальні заклади Дніпропетровської, 

Одеської, Рівненської та Херсонської областей. Загалом на розгляд оргкомітету 

було представлено 78 проєктів. 

На підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Визнати переможцями трудової акції «Кролик» та нагородити 

грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України наступних учасників: 

 

І місце 

1. Адамчука Тараса, учня 6 класу Комунального закладу «Сніжнянська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Погребищенського району Вінницької 

області». (95 балів) 

2. Бондаренка Дениса, учня 4-Б класу Комунальної установи Миропільської 

селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» 

Миропільської ОТГ Житомирської області. (93 бали) 



3. Вихованців гуртка «Кролівники – любителі» Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді м. Мирнограда Полтавської 

області. (95 балів) 

4. Вихованців гуртка «Птахівництво з основами ветеринарії та зоогігієни» 

Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської області. (93 бала) 

5. Женкову Олександру, ученицю 7-А класу Болградської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Болградської районної ради Одеської області. (94 

бали) 

6. Іванову Дар’ю, ученицю 11 класу Комунального закладу освіти 

«Навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – аграрний ліцей інтернат» Межівської селищної ради 

Дніпропетровської області. (96 балів) 

7. Карлічук Марію, ученицю 9 класу Йорданештської загальноосвітньої 

школи № 2 І-ІІ ступенів, вихованку Глибочицького районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Чернівецької області (95 балів) 

8. Кармана Дмитра, вихованця гуртка «Юні природолюби» Устинівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Устинівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області. (94 бала) 

9. Кириченко Єлизавету, вихованку гуртка «Любителі свійських тварин» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

натуралістів» м. Павлограда Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області. (94 бала) 

10. Круцюк Алісу, вихованку гуртка «Знавці тварин» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів. (96 балів) 

11. Левченка Дениса, вихованця гуртка «Свійські тварини» Комунального 

закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. (98 балів) 

12. Ліщука Олексія, учня 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. 

Воютин Луцького району Волинської області. (93 бала) 

13. Лучина Дмитрія, учня 5-А класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради 

Херсонської області. (94 бала) 

14. Мініча Назара, учня 7 класу Кам’янського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Рокитнівської районної ради Рівненської області. (95 

балів) 

15. Мороз Оксану, ученицю 7 класу Ямпільської загальноосвітньої школи № 

2, вихованку гуртка «Природа і творчість» Ямпільської районної станції 

юних натуралістів Сумської області. (93 бала) 



16. Пилипіва Іллю, учня 7 класу ліцею імені Р. Шухевича, вихованця гуртка 

«Екологічна майстерня» Івано-Франківської міської дитячої екологічної 

станції м. Івано-Франківська. (92 бала) 

17. Прокопюка Станіслава, вихованця гуртка «Любителі домашніх тварин» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Ківерцівської 

районної ради Волинської області. (95 балів) 

 

ІІ. Визнати переможцями трудової акції «Кролик» та нагородити 

грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України наступних учасників: 

 

ІІ місце 

1. Андрущак Іванну, ученицю 7 класу Комунального закладу «Плисківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області». (83 бала) 

2. Безушкевич Іванну, ученицю 8-А класу Комунального закладу «Луцький 

ліцей Луцької міської ради» Волинської області. (86 балів) 

3. Буйнецьку Марію, ученицю 5-А класу Комунального закладу 

«Нікопольська середня загальноосвітня школа № 20», вихованку гуртка 

Нікопольського еколого-натуралістичного центру «Чібіс» 

Дніпропетровської області. (84 бала) 

4. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Комунального закладу 

«Районний центр дитячої та юнацької творчості» при Дмитрівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Каховської районної ради 

Херсонської області. (84 бала) 

5. Вихованців гуртка «Свійські тварини» Комунального закладу Сумської 

міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. (85 балів) 

6. Вихованців гуртка «Юні зоологи» Комунальної організації «Шостинська 

міська станція юних натуралістів» Шостинської міської ради Сумської 

області. (86 балів) 

7. Коновалова Микиту, здобувача освіти 5 класу Ольгинського закладу 

повної загальної середньої освіти Горностаївського району Херсонської 

області. (87 балів) 

8. Кривозуб Антоніну, ученицю 5-Б класу Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 76» Дніпропетровської міської ради, 

вихованку Комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради. (85 балів) 

9. Кривозуб Василису, ученицю 2-А класу Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 76» Дніпропетровської міської ради, 

вихованку Комунального закладу освіти «Обласний еколого-



натуралістичний центр дітей учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради. (85 балів) 

10. Кузьмича Максима, учня 7 класу Великоозерянського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області. (86 

балів) 

11. Кузьмича Миколу, учня 6 класу Великоозерянського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області. (86 

балів) 

12. Левицького Олександра, учня 7 класу Комунальної установи 

Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад 

«Старочуднівськогутянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Житомирської області. (87 балів) 

13. Леуса Дмитра, учня 6-А класу Масевицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області. (85 

балів) 

14. Мороз Юлію, вихованку гуртка «Юні ботаніки» Комунального 

закладу «Будинок школяра Любомльської міської ради Волинської 

області». (84 бала) 

15. Педика Івана, учня 1 класу Вертиївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області. (86 балів) 

16. Пилипенко Ольгу, ученицю 5-Б класу Драбівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – ім. С.В. 

Васильченка» Драбівської районної ради Черкаської області. (85 балів) 

17. Семчишин Юлію, ученицю 9 класу Колиндянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чортківського району 

Тернопільської області. (84 бала) 

18. Склюєва Тимофія, учня 5 класу, вихованця гуртка «Любителі 

декоративних та домашніх тварин» Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської міської ради 

Запорізької області. (84 бала) 

19. Слюсар Ганну, ученицю 9 класу Комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа № 10», вихованку гуртка Комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міськкої ради 

Дніпропетровської області. (86 балів) 

20. Супрун Дар’ю, ученицю 3 класу Філії Великобілозерського 

навчально-виховного комплексу № 1 (школа – дитячий садок) 

Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району 

Запорізької області Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 3. (87 балів) 



21. Шабельник Алісу, вихованку гуртка «Юні кролівники» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. (85 балів) 

 

ІІІ. Визнати переможцями трудової акції «Кролик» та нагородити 

грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України наступних учасників: 

 

ІІІ місце 

1. Андрющенко Варвару, вихованку гуртка «Любителі декоративних і 

свійських тварин» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних натуралістів» Покровського району Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області. (75 балів) 

2. Антіпова Артема, учня 7 класу Лозуватської філії № 2 Опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» Дніпропетровської області. (74 бала) 

3. Антіпова Валерія, учня 6 класу Лозуватської філії № 2 Опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» Дніпропетровської області. (74 бала) 

4. Брадарського Олександра, учня 8-А класу Новотроянівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей - 

дошкільний навчальний заклад» Болградської районної ради Одеської 

області. (76 балів) 

5. Василевич Емму, ученицю 9-Б класу Дроздинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Рокитнівського району Рівненської 

області. (75 балів) 

6. Вихованців 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. 

(76 балів) 

7. Вихованців гуртка «Ляльковий театр» Позашкільного навчально-

виховного об’єднання управління освіти і науки Кам’янець – Подільської 

міської ради Хмельницької області. (75 балів) 

8. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області. (75 балів) 

9. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Скадовської районної державної 

адміністрації «Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської області. 

(78 балів) 
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10. Вихованця Андрія, вихованця гуртка «За гуманне ставлення до 

тварин» Станції юних натуралістів Тульчинської міської ради Вінницької 

області. (75 балів) 

11. Гармату Богдану, ученицю 4 класу Бабинського ліцею Бабинської 

сільської ради Гощанського району Рівненської області. (75 балів) 

12. Єрмоленко Вікторію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» 

Новгород-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-

Сіверської міської ради Чернігівської області. (77 балів) 

13. Катеринюк Софію, ученицю 8-А класу Комунального закладу 

«Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної 

освіти» Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. (74 бала) 

14. Кільжиєва Георгія, учня 8-А класу Новотроянівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей - 

дошкільний навчальний заклад» Болградської районної ради Одеської 

області. (76 балів) 

15. Кравченко Марію, ученицю 8-А класу Новотроянівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей - 

дошкільний навчальний заклад» Болградської районної ради Одеської 

області. (76 балів) 

16. Лукиша Ігора, учня 6 класу Літківського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Житомирської області. (74 бала) 

17. Лютого Андрія, вихованця гуртка «Свійські тварини» Комунального 

закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. (73 бали) 

18. Марусик Катерину, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи №8 м. 

Чернівці, вихованку гуртка «Юні господарочки» Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. (76 балів) 

19. Снідевич Юлію, ученицю 7 класу навчально-виховного комплексу 

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» с. 

Лопатинка Оратівського району Вінницької області. (74 бала) 

 

ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт 

переможців за залучення учнівської молоді до активної роботи в сфері 

тваринництва: 

 

1. Кужелю Григорію Івановичу, керівнику гуртка «Свійські тварини» 

Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 



2. Яскевич Наталії Миколаївні, вчителю біології  Дроздинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Рокитнівського району Рівненської 

області. 

3. Гуменюк Оксані Борисівні, вчителю Комунальної установи 

Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад 

«Миропільська гімназія» Миропільської ОТГ Житомирської області. 

4. Вольновій Наталії Станіславівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»  

Комунальної установи Романівської районної ради «Опорний навчальний 

заклад «Старочуднівськогутянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Житомирської області. 

5. Бондарчук Тетяні Степанівні, класоводу 1 класу Вертиївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирського району 

Житомирської області. 

6. Стужук Ніні Володимирівні, вчителю біології Літківського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Житомирської області. 

7. Черняк Ірині Олексіївні, вчителю Болградської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Болградської районної ради Одеської області. 

8. Попрязі Ользі Сергіївні, вчителю української мови та літератури 

Новотроянівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - ліцей - дошкільний навчальний заклад» 

Болградської районної ради Одеської області. 

9. Осадчій Оксані Миколаївні, вчителю біології вищої кваліфікованої 

категорії Драбівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – ім. С.В. Васильченка» Драбівської районної ради 

Черкаської області. 

18. Гламозді Н.В., керівнику гуртка «Ляльковий театр» Позашкільного 

навчально-виховного об’єднання управління освіти і науки Кам’янець – 

Подільської міської ради Хмельницької області. 

19. Трояновському Миколі Миколайовичу, науковому керівнику 

Позашкільного навчально-виховного об’єднання управління освіти і 

науки Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області. 

20. Ісаковій Тетяні Сергіївні, керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти Ківерцівської 

районної ради Волинської області». 

21. Мороз Лесі Іванівні, керівнику гуртка «Юні ботаніки» Комунального 

закладу «Будинок школяра Любомльської міської ради» Волинської 

області. 



22. Горбачук Тетяні Вікторівні, вчителю біології, вищої категорії  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Воютин Луцького району 

Волинської області. 

23. Лавринюк Людмилі Анатоліївні, вчителю біології Комунального закладу 

«Луцький ліцей Луцької міської ради» Волинської області. 

24. Мінчик Ірині Вікторівні, вчителю математики Комунального закладу 

«Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної 

освіти» Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. 

25. Іванюк Ользі, керівнику гуртка «Юні природолюби» Устинівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Устинівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області. 

26. Гейко Ользі Миколаївні, керівнику гуртка «Любителі декоративних і 

свійських тварин» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних натуралістів» Покровського району Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області. 

27. Пасічник Анні Валеріївні, керівнику гуртка Комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міськкої ради 

Дніпропетровської області. 

28. Кириченко Катерині Борисівні, керівнику гуртка «Любителі свійських 

тварин» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція 

юних натуралістів» м. Павлограда Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області. 

29. Грицай Людмилі Василівні, вчителю біології та екології  Комунального 

закладу освіти «Навчально-виховний комплекс «Межівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – аграрний ліцей інтернат» 

Межівської селищної ради Дніпропетровської області. 

30. Вовченко Ірині Олександрівні, керівнику гуртка Нікопольського еколого-

натуралістичного центру «Чібіс» Дніпропетровської області. 

31. Анісімовій Світлані Анатоліївні, вчителю біології  Лозуватської філії № 2 

Опорного комунального навчального закладу «Лозуватська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» 

Дніпропетровської області. 

32. Стасенко Анастасії Віталіївні, керівнику гуртка «Птахівництво з 

основами ветеринарії та зоогігієни» Комунального закладу освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» 

Дніпропетровської області. 



33. Кисорець Галині Ігнатівні, вчителю початкових класів Масевицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради 

Рівненської області. 

34. Гарматій Аллі Володимирівні, вчителю Бабинського ліцею Бабинської 

сільської ради Гощанського району Рівненської області. 

35. Кузьмич Ользі Миколаївні, вчителю Великоозерянського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області. 

36. Мініч Тетяні Михайлівні, вчителю Кам’янського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступені – дошкільний навчальний 

заклад» Рокитнівської районної ради Рівненської області. 

37. Івасюк Олені Михайлівні, керівнику гуртка «За гуманне ставлення до 

тварин» Станції юних натуралістів Тульчинської міської ради Вінницької 

області. 

38. Маловічку Віктору Олексійовичу, вчителю біології Філії 

Великобілозерського навчально-виховного комплексу № 1 (школа – 

дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського 

району Запорізької області Великобілозерської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів № 3. 

39. Радзіковській Лілії Олексіївні, керівнику гуртка «Любителі декоративних 

та свійських тварин ІІ» та «Любителі декоративних та свійських тварин І» 

Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради. 

40. Бойчук Людмилі Володимирівні, вчителю біології Колиндянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чортківського району 

Тернопільської області. 

41. Андрущак Т.М., вчителю біології Комунального закладу «Плисківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області». 

42. Бобовській Світлані Михайлівні, вчителю біології Комунального закладу 

«Сніжнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Погребищенського 

району Вінницької області». 

43. Чехівській Ірині Сергіївні, керівнику гуртків Вінницької обласної станції 

юних натуралістів. 

44. Гонтар Людмилі Іванівні, вчителю біології та географії навчально-

виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 



школа І-ІІ ступенів» с. Лопатинка Оратівського району Вінницької 

області. 

45. Крещик Олені Олександрівні, керівнику гуртка «Природа і творчість» 

Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області. 

46. Бадраку Олександру Вікторовичу, керівнику гуртка «Юні зоологи» 

Комунальної організації «Шостинська міська станція юних натуралістів» 

Шостинської міської ради Сумської області. 

47. 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. 

48. Макаровій Таїсії Петрівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області. 

49. Данилюк Надії Миколаївні, керівнику гуртка «Екологічна майстерня» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції м. Івано-

Франківська. 

50. Кузьмінській В.В., методисту, керівнику гуртка «Юні господарочки» 

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

51. Шородок М.Г., вчителю Йорданештської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІ 

ступенів Чернівецької області. 

52. Солодкій Н.П., керівнику гуртка «Юні кролівники» Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

53. Шеремет В.В., керівнику гуртка «Юні кролівники» Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

54. Чечель Світлані Іванівні, керівнику гуртка «Кролівники – любителі» 

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. 

Мирнограда Полтавської області. 

55. Салабуті Вірі Євгеніївні, керівнику гуртка «Природа і фантазія» 

Новгород-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-

Сіверської міської ради Чернігівської області. 

56. Ісай Олені Олексіївні, методисту Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради 

Херсонської області. 
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57. Вариводі О.В., керівнику гуртка «Юні друзі природи» Скадовської 

районної державної адміністрації «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Херсонської області. 

58. Федорук Сергію Олександровичу, вчителю Ольгинського закладу повної 

загальної середньої освіти Горностаївського району Херсонської області. 

59. Дегтяровій Людмилі Володимирівні, керівнику гуртка «Природа рідного 

краю» Комунального закладу «Районний центр дитячої та юнацької 

творчості» при Дмитрівській загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Каховської районної ради Херсонської області. 

60. Гришиній Тетяні Михайлівні, керівнику гуртка «Любителі декоративних 

та домашніх тварин» Будинку дитячої та юнацької творчості «Центр 

розвитку дітей та молоді» Бердянської міської ради Запорізької області. 

 

 

V. Адміністрація та педагогічний колектив НЕНЦ МОН України 

висловлює щиру подяку керівникам обласних, районних та міських 

державних департаментів (управлінь) освіти і науки, керівникам та 

педагогічним працівникам закладів позашкільної та загальної середньої 

освіти за підготовку учнівської молоді, організацію та проведення трудової 

акції. 

 

 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор                                 В.В. Вербицький 




