
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  
 

м. Київ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Про нагородження педагогічних  
працівників з нагоди 85- річчя  
юннатівського руху  
 
 
 

З метою відзначення педагогічних працівників за плідну педагогічну 
діяльність у справі виховання підростаючого покоління, вагомий внесок у 
розвиток позашкільної освіти,  організацію навчальної, науково-методичної, 
науково-дослідної роботи та з нагоди 85-ої річниці юннатівського руху 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Нагородити Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 
 
 
 
Аздравіну Світлану 
Володимирівну        

- заступника директора з НВР Києво-
Святошинського районного Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Белашеву Ларису 
Юріївну 

- методиста Комунального закладу “ Євпаторійська 
станція юних натуралiстiв  Євпаторійської    міської   
ради» Автономної Республіки Крим 

Бідулько Мирославу 
Іванівну 

- керівника гуртків Сторожинецького районного 
центру еколого-натуралістичної творчості 

 



учнівської молоді Чернівецької області 

Бойко Надію 

Федосіївну 

 

- методиста Сумського обласного центру 
позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю 

Гакмана Андрія  
Івановича 

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

Гапотченко Світлану  
Миколаївну 

- завідуючу відділом екології Марганецького 
міського еколого-натуралістичного центру 
Дніпропетровської області 

Демчук Лесю 
Олександрівну 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Журавель Владислава  
Євгеновича 

- директора Царичанської районної станції юних 
натуралістів  Дніпропетровської області 

Зельську Олену  
Миколаївну 

- директора Сєвєродонецької міської станції юних 
натуралістів Луганської області 

Зимненко Поліну  
Федорівну 

- методиста Марганецького міського еколого-
натуралістичного центру Дніпропетровської 
області 

Іваськевич Галину 
Леонтіївну 

- методиста Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Каменюку Людмилу 
Анатоліївну 

- методиста Куп’янської станції юних 
натуралістів Куп’янської міської ради 
Харківської області 

Карбана Юрія 

Вікторовича 

 

- директора Кролевецької районної станції юних 
натуралістів Сумської області 
 

Кисельову Галину 
Олександрівну 

- методиста Харцизької міської станції юних 
натуралістів Донецької області 

Колодяжну Олену 
Олексіївну 

- методиста Покотилівської станції юних 
натуралістів Харківської області 

Корінну Тамару 
Мирославівну 

- методиста Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Корнієнко Сергія 

Володимировича 
 

- директора Шосткинської міської станції юних 
натуралістів Сумської області 

Кот Тетяну 
Володимирівну 

- директора Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 



Кочук-Ященко  
Тамару Іванівну 

- завідуючу організаційно-масовим відділом 
Житомирського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Крячко Аллу  
Миколаївну 

- методиста станції юних натуралістів 
Дніпропетровської міської ради 
Дніпропетровської області 

Кужель Григорія 
Івановича 

- завідувача відділом Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

Куліша Геннадія  
Володимировича 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

Малащук Оксану 
Григорівну 

- методиста Волинського обласного еколого– 
натуралістичного центру 

Маліборську Людмилу 
Павлівну 

- завідуючу організаційно-методичним відділом 
обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді  Івано-Франківської області 

Манійчук Тетяну 
Леонідівну 

- директора Шепетівського міського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Хмельницької області 

Мішньову Наталію 
Леонідівну 

- методиста вищої категорії Кримського 
республіканського позашкільного навчального 
закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

Мосьондз Галину 
Семенівну 

- методиста Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Николенко 
Олександра 
Миколайовича 

- методиста Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

Ніколенко Світлану 
Вікторівну  
 

- методиста Сумського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Острякову Ларису 
Іларіонівну 

- директора Ізмаїльської міської станції юних 
натуралістів Одеської області 

Павлюк Світлану 
Юріївну 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Перан Марину 
Андріївну 

- завідуючу хіміко-біологічним відділом  
комунального закладу «Євпаторійська станція юних 
натуралiстiв  Євпаторійської    міської   ради» 

Погрібняк Світлану 
Миколаївну 

- методиста Магдалинівської районної станції 
юних натуралістів Дніпропетровської області 



Пурдю Ігора 
Миколайовича 

- завідуючого відділом краєзнавства Балаклійскої 
районної станції юних натуралістів Харківської 
області 

Сердюк Валентину 
Вікторівну 

- завідуючу відділу рослинництва та охорони 
природи Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

Стецькович Ганну 
Федорівну 

- директора Ківерцівського районного центру 
еколого  - натуралістичної творчості 

Таран Наталію 
Вікторівну 

- методиста Алчевського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді Луганської області 

Тимків Валентину 
Василівну 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді  Івано-Франківської 
області 

Ткаченко Тетяну 
Василівну 

- завідуючу методичним відділом Запорізького 
обласного Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді 

Тороп Тамару  
Василівну 

- завідуючу відділом сільського господарства  
Центру еколого-натуралістичної творчості 
молоді Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області 

Цюнь Людмилу 
Олександрівну 

- методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Чупринко Ірину 
Миколаївну 

- завідуючу відділом біології та сільського 
господарства Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Шинкарук Галину 
Василівну 

- завідуючу біологічним відділом обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді  Івано-Франківської області 

Шоренко Костянтина 
Ігоревича 

- завідуючого відділом Феодосійського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості  
учнівської молоді «Інтелект» Автономної 
Республіки Крим 

Шукалюкову 
Людмилу 
Валентинівну 

- методиста Лозівської міської станції юних 
натуралістів Харківської області 

Юхимчук  Валентину 
Петрівну 

- методиста Волинського обласного еколого– 
натуралістичного центру 

 



2.Нагородити нагрудним знаком “Відмінник освіти України” 
 
 
Баранову Світлану 
Миколаївну 

- директора Лозівської міської станції юних 
натуралістів Харківської області 

Галюткіну Валентину 
Василівну 

- заступника генерального директора еколого-
натуралістичного підрозділу Одеського 
обласного гуманітарного центру позашкільної 
освіти та виховання 

Гнітецьку Зою  
Костянтинівну 

- завідуючу відділом екології Житомирського 
обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді 

Головченко Віктора 
Вадимовича 

- завідуючого  відділом Коммунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Гусєву Любов 
Геннадіївну 

- директора Ровеньківського міського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Луганської області 

Задобрівську 
Людмилу 
Олександрівну 

- завідуючу відділом комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Іванченко Валентину 
Петрівну 

- методиста Свердловської міської станції юних 
натуралістів Луганської області 

Ігнатенко Тетяну 
Костянтинівну 

- директора  Бахчисарайського міського 
позашкільного навчального закладу «Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Автономної Республіки Крим 

Інденко Тетяну  
Вікторівну 

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

Кирилленко Світлану 
Костянтинівну 

- завідуючу відділом сільського господарства 
Донецького обласного еколого-натуралістичного 
центру 

Курило Вікторію 
Анатоліївну 

- директора Куп’янської станції юних натуралістів 
Куп’янської міської ради Харківської області 

Мельник Ірину 
Євгенівну 

- методиста Коммунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Ніколаєнко Ольгу 
Василівну 

- завідуючу відділом біології Донецького 
обласного еколого-натуралістичного центру 



Петрушко Світлану 
Олексіївну 

- методиста Заставнівського еколого-
натуралістичного центру Чернівецької області 

Сподарик Світлану 
Олександрівну 

- завідуючу інструктивно – методичним відділом 
Волинського обласного еколого – 
натуралістичного центру 

Таранюк Оксану 
Володимирівну 

- завідуючу відділом декоративного квітництва та 
ужитково-прикладного мистецтва Вінницької 
обласної станції юних натуралістів. 

Ткаленко Тамару 
Олександрівну 

- директора Антрацитівського міського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Луганської області 

Тютюнник Тетяну 
Анатоліївну 

- директора Карлівської районної станції юних 
натуралістів Полтавської області 

Хавтуру Тамару  
Іллівну 

- методиста Дніпропетровського районного 
Центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

Харламову Людмилу 

Миколаївну  
- директора Сумського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чабрун Галину 
Василівну 

- методиста Виноградівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Закарпатської області 

Черній Вікторію 
Анатоліївну 

- завідуючу відділом зоології та тваринництва 
Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Шатух Наталію 
Федорівну 

- заступника директора з методичної роботи 
Донецького обласного еколого-натуралістичного 
центру 

Юшкову Валентину 
В’ячеславівну 

- завідуючу відділом Джанкойського районного 
центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Автономної Республіки Крим 

Яремову Віру 
Олександрівну 

-  методиста Севастопольського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

 
 



3.Нагородити нагрудним знаком “Василь Сухомлинський” 
 
Бойко Евгенію 
Олексіївну 

- методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Гаврилюк Антоніну 
Іванівну 

- директора Дитячого екологічного центру 
м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області 

Головченко Людмилу 
Юріївну 

- директора Чернівецького обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

Зотову Олену 
Василівну 

- методиста Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Кузнєцова Олександра 
Володимировича 

- методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Остапчук Валентину 
Адамівну 
 

-  директора Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру 

Остафійчук Тетяну 
Василівну 
 

- директора Рівненського обласного еколого-
натуралістичного центру 

Сорокіну  
Надію Антонівну 

 директора Покотилівської станції юних 
натуралістів Харківської області 

Тараненко Вікторію 
Іванівну 

  заступника директора Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Четверикову Олену 
Миколаївну 

 директора Марганецького міського еколого-
натуралістичного центру Дніпропетровської 
області 

Штурмак Любов 
Іванівну 

 методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

 
 



4. Нагородити нагрудним знаком  “А.С. Макаренко” 
 
 
Бедніну  Віталія 
Григоровича 

- директора Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Боярчука Івана 
Павловича 

- директора Коммунального закладу освіти 
„Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпропетровського району 
Дніпропетровської областї 

Педана Юрія 
Федоровича 

- директора Дніпропетровського обласного 
еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді 

 
 
5.Нагородити нагрудним знаком  “Софія Русова” 
 
 
Александрову Надію 
Павлівну 

- заступника директора з НВР Донецького 
обласного еколого-натуралістичного центру 

Андрусяк Ларису 
Василівну 

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

Банар Зінаїду 
Філімонівну 

- керівника шкільного лісництва Полянської ЗОШ 
Хотинського району Чернівецької області 

Буряк Валентину 
Миколаївну 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи станції юних натуралістів м. Павлограда 
Дніпропетровської області 

Бутову Таїсію 
 Яківну 

- директора Макіївської міської станції юних 
натуралістів Донецької області 

Вербицьку Надію 
Миколаївну 

- директора Хустської районної станції юних 
натуралістів Закарпатської області 

Вербицьку Тетяну 
Анатоліївну 

- заступника директора Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Волжева Олега 
Євгеновича 

- методиста директора Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Жук Олену  
Георгіївну 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи Комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 



Іванус Аллу 
Василівну 

- методиста Дніпропетровського обласного 
еколого-натуралістичного центру 

Кацурак Вікторію 
Петрівну 

- методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Кацурак Марію 
Іванівну 

 
- 

начальника табору «Юннат» Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді 

Кондратьєву Тетяну  
Василівну 

- методиста Дніпропетровського обласного 
еколого-натуралістичного центру 

Крюкову Ірину 
Вікторівну 

- завідувача організаційно-масового відділу 
Луганського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Кузьмінську 
Валентину Василівну 
 

- методиста коммунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Кузьму Василя 
Юлійовича 

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

Кучережко 
Юрія Сергійовича 
 

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

Кучмей Ольгу 
Василівну 

- заступника директора з навчально-виховної та 
методичної роботи Кримського 
республіканського позашкільного навчального 
закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

Лабунську Віру 
Михайлівну 

- директора Житомирського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді 

Мазура Петра 
Олександровича 

-  методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Манорик Любов 
Петрівну 

- методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Майор Надію 
Адамівну 

- директора Виноградівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Закарпатської області 

Мельниченко Неонілу 
Романівну 

-  методиста Надвірнянського районного еколого-
натуралістичного центру для дітей та юнацтва  



Івано-Франківської області 

Овелян Вікторію 
Керопівну 

- завідуючу відділу прикладної біології 
Харківського обласного Палацу дитячої та 
юнацької творчості 

Онікієнко Тетяну 
Вікторівну 

- директора станції юних натуралістів м. 
Павлограда Дніпропетровської області 

Остапович Світлану 
Михайлівну 

 

- директора Заставнівського еколого-
натуралістичного центру Чернівецької області 

Пінчука Миколу 
Олександровича 

- методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Пліскіна Валерія 
Григоровича 

- керівника гуртків Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Пурдю Людмилу 
Андріївну 

- директора Балаклійскої районної станції юних 
натуралістів Харківської області 

Сусахіну Людмилу 
Володимирівну 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

Ткача Ігора 
Михайловича 

- директора Тячівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Закарпатської області 

Хім’яка Ігора 
Івановича 

- заступника директора з навчально-виховної 
роботи Львівського міського дитячого еколого-
натуралістичного центру  

Цурікову Олену 
Вікторівну 

- методиста вищої категорії Кримського 
республіканського позашкільного навчального 
закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 

Цурікову Ніну  
Бубівну 

- методиста станції юних натуралістів 
Тернівського району м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області 

Шмаль Ніну 
Альбінівну 

- завідуючу відділом інформаційно-методичної 
роботи Вінницької обласної станції юних 
натуралістів 

Шолом Ангеліну 
Федорівну 

- методиста Волинського обласного еколого – 
натуралістичного центру 



Ядерну Юлію 
Василівну 

- директора еколого-натуралістичного центру 
Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської області 

Ярошенко Ольгу 
Іванівну 

- методиста Харківського обласного Палацу 
дитячої та юнацької творчості 

 
 
Підстава: подання Міністерства освіти і науки Автономної Республіки 

Крим, управлінь освіти  і науки обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій, Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді. 
 
 
Міністр                                       Д.В. Табачник 

 
 
  
 

 
 
 
 
 


