
 
Міністерство освіти і науки України 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ 

 
 

25 квітня 2018 року         №167-к 

 

Про нагородження  

педагогічних працівників  

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України                                    

від 30 липня 2013 року № 1047 «Про затвердження Положення про відомчі 

заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1427/23959, та з метою 

відзначення педагогічних працівників за сумлінну та бездоганну працю, 

досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» 

 

Бобчук 

Віру Тимофіївну 

 

- директора Ковельської станції юних  

натуралістів Волинської області 

2. Нагородити нагрудним знаком «Відмінник освіти» 

 

Курінську 

Лідію Василівну 

- директора Уманського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

Черкаської області 

 

3. Нагородити Грамотою Міністерства освіти і науки України 

 

Боровика 

Володимира Миколайовича 

- заступника директора з навчально-методичної 

роботи Комунального закладу Сумської міської 

ради – Сумського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

 

Жидких 

Марину Петрівну 

- керівника гуртків Районного позашкільного 

закладу «Донський еколого-натуралістичний 

центр» Донецької області 

 



 

 

Каменярську 

Лілію Ростиславівну 

- завідувача методичного відділу 

Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

 
Ковальову 

Вікторію Петрівну 

- директора Лохвицького міського еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 

Полтавської області 

 
Кротенко 

Олену Михайлівну 

- методиста Комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 
Кузьменко 

Вікторію Дмитрівну 

 

- завідувача відділу організаційно-масового   

Комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» 

 
Кухарську 

Тетяну Анатоліївну 

- заступника директора з навчальної роботи  

Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

 
М’ягку 

Наталію Дмитрівну 

- керівника гуртка Васильківської міської станції 

юних натуралістів Київської області 

 
Маруніч 

Лесю Андріївну 

- керівника гуртків Комунального закладу  

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 
Мельник 

Світлану Петрівну 

- методиста Комунального закладу Сумської 

міської ради – Сумського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді 

 
Міготіну 

Людмилу Григорівну 

 методиста Комунального закладу Сумської 

міської ради – Сумського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді 

 
Мудрак 

Тетяну Олександрівну 

- завідувача методичного відділу Комунального 

закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради 

 

 

 



 

 

Ніколенко 

Світлану Вікторівну 

- завідувача організаційно-масового відділу 

Комунального закладу Сумської міської ради – 

Сумського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

 

Солодку 

Ніну Миколаївну 

- керівника гуртків Комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» 

 

Стецкевич  

Наталію Вікторівну 

- завідувача куточку живої природи Фастівської 

станції юних натуралістів Фастівської міської 

ради Київської області 

 

Стукал 

Ніну Іванівну 

- керівника гуртка Фастівського районного 

еколого-етнографічного центру Київської 

області 

 

Танасійчук 

Людмилу Анатоліївну 

- заступника директора з навчально-виховної 

роботи Комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної  творчості учнівської молоді» 

 

Тараненко 

Ірину Анатоліївну 

- методиста Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Мелітопольської 

міської ради Запорізької області 

 

Химчак 

Галину Тимофіївну 

- заступника директора з навчально-методичної 

роботи Комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 

Чалу 

Олену Григорівну 

 

- керівника гуртків Комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» 

 

4. Нагородити Подякою Міністерства освіти і науки України 

 

Баранець 

Оксану Станіславівну 

- директора Міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради  

 

Бердар 

Наталію Василівну 

- керівника гуртка Тячівського районного 

еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Тячівської районної ради Закарпатської 

області 



 

 

Бацуру 

Руслану Григорівну 

- керівника гуртків Хмельницького обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді 

 

Важельську 

Катерину Олександрівну 

- завідувача організаційно-методичного відділу 

Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 

 

Валікову 

Олександру Віталіївну 

- методиста Комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради 

 

Вітренко 

Ельвіру Валентинівну 

- директора Комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради 

 

Влащенко  

Катерину Леонідівну 

 

- директора Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області 

 

Журавля  

Миколу Олексійовича 

 

- завідувача Кобеляцької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Полтавської області 

 

Ілаш 

Наталію Миколаївну 

- директора Кам’янець-Подільського 

позашкільного навчально-виховного об’єднання  

Хмельницької області 

 

Катан 

Наталію Валеріївну 

- завідувача природничо-екологічного відділу  

Міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Чернівецької міської 

ради 

 

Коваль 

Ірину Валеріївну 

- завідувача організаційно-масового відділу 

Обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Миколаївської області 

 

Копинець 

Ольгу Вікторівну 

- керівника гуртків Тячівського районного 

еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Тячівської районної ради Закарпатської 

області 

 

Кустурову 

Світлану Анатоліївну 

- керівника гуртків Обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді  

Миколаївської області 



 

 

Лавренюк 

Аллу Вікторівну 

- керівника гуртка Києво-Святошинського 

районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Київської області 

 

Левентир 

Маріну Степанівну 

- керівника гуртків Еколого-натуралістичного 

центру дітей та юнацтва Заставнівського району 

Чернівецької області 

 

Лоцман  

Тетяну Василівну 

- методиста Комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 

Міхненко 

Ольгу Миколаївну 

- керівника гуртків Обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді  

Миколаївської області 

 

Неменущу 

Тетяну Вікторівну 

- завідувача обласного дитячо-юнацького 

оздоровчого табору «Еколог» Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 

 

Побережнюк  

  Інну Григорівну 

 

- завідувача відділу екології та охорони природи 

Вінницької обласної станції юних натуралістів 

 

Поркуяна 

Олега Вікторовича 

- директора Комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 

Пугачову 

Ірину Ярославівну 

- керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді 

 

Радченко 

Олену Михайлівну 

- заступника директора з методичної роботи 

Комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» 

 

Самойлову 

Аллу Вячеславівну 

- завідувача відділу екології та природоохоронної 

роботи Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 

 

Степаненко 

Марину Миколаївну 

- керівника гуртка Шишацької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Полтавської області 

 



 

 

Федорчук 

Валентину Адамівну 

- завідувача відділу Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

 

Шмаль 

Ніну Альбінівну 

- завідувача відділу Вінницької обласної станції 

юних натуралістів 

 

   

 

Підстава: клопотання Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді від 05.04.2018 № 100; департаменту освіти і науки Донецької 

обласної державної адміністрації від 12.03.2018 № вх 01-0896-22; управління 

освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 12.03.2018            

№ 03-35/1013; департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 30.03.2018 № 09-10/1590. 

 

 

 
 

 

 

 

 


