
Бойко 
Євгенія Томасівна

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

Броварської міської ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Бойко
Ольга Мирославівна

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

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Ваховська
 Ніна Олександрівна

 
завідувачка відділу методичного Центру

позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичева
Житомирської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



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»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Грабовський 
Микола Борисович

 
керівник гуртка Комунального закладу Київської

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Давиденко 
Людмила Василівна 

директор комунального закладу «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми

Черкаської обласної ради»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Дацюк 
Наталія В’ячеславівна

 
завідуюча КЗ «ДНЗ № 31 Вінницької міської ради»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Зіркевич 
Ольга Миколаївна

 
заступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель біології Нововолинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів    № 2  
Нововолинської міської ради Волинської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Іванюк 
Ніна Михайлівна

учитель географії та біології Коднянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Житомирського району Житомирської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Кравцова 
Любов Андріївна 

директор  Нововолинського центру дитячої та
юнацької творчості Волинської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Кузьма 
Василь Юлійович

 
заступник директора з навчально-виховної та
методичної роботи Закарпатського обласного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Лясота
 Василь Петрович 

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

Київщини»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Марченко 
Юлія Володимирівна

 
методист комунального закладу Сумської обласної
ради – обласного центру позашкільної освіти та

роботи з талановитою молоддю

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Огрєба 
Людмила Миколаївна 

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

ради»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Оласюк 
Ірина Володимирівна 

директор Будинку дитячої та юнацької творчості
Любешівської селищної ради Волинської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Остапчук 
Світлана Юріївна

 
вчитель біології опорного навчального закладу

«Левківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Житомирської районної ради»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Рогівська 
Наталія Володимирівна 

заступник директора комунального навчального
закладу Криничанський Центр учнівської молоді”

Дніпропетровської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Рощенюк 
Оксана Анатоліївна 

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

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Руднєва 
Оксана Василівна 

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

Київщини»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Сліпець 
Ірина Володимирівна 

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

ради Київської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Соловська 
Світлана Олегівна 

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

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Страшевський
 Юрій Миколайович 

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

юних натуралістів

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



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

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Усенко 
Лариса Сергіївна

 
завідувачка відділу Комунального закладу

позашкільної освіти Тростянецької міської ради
Сумської області «Палац дітей та юнацтва»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Хулап 
Людмила Іванівна 

керівник гуртка комунального закладу «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми

Черкаської обласної ради»

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Цибульська 
Ірина Федорівна 

методист Ківерцівського Центру позашкільної
освіти Волинської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Чехун 
Ольга Леонідівна 

заступник директора Ягнятинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинського

району Житомирської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Шмаль 
Сергій Юрійович 

директор закладу середньої освіти № 1 Жмеринської
ОТГ Вінницької області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Яворський 
Юрій Федорович 

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

творчості Волинської області

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Кириченко
Катерина Борисівна

директор комунального позашкільного навчального
закладу “Станція юних натуралістів”

 м. Павлограда

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Цурєнков
Андрій Дмитрович

директор комунального позашкільного навчального
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського

району” Криворізької міської ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Пархоменко
Наталія Новомирівна

керівник гуртка комунального позашкільного
навчального закладу “Станція юних натуралістів

Тернівського району” Криворізької міської ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Крикун
Галина Віталіївна

 
заступник директора комунального закладу освіти
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей

та учнівської молоді”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Лапіна
Ольга Петрівна

керівник гуртка комунального закладу освіти
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей

та учнівської молоді”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Зайцева
Ірина Олексіївна

 
керівник гуртка комунального закладу освіти

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Новіцький
Роман Олександрович

 
керівник гуртка комунального закладу освіти

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Гармаш
Світлана Миколаївна

 
керівник гуртка комунального закладу освіти

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Зажарський
Володимир Володимирович

 
керівник гуртка комунального закладу освіти

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Котченко
Марина Валентинівна

 
керівник гуртка комунального закладу освіти

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Алекєєва
Ірина Миколаївна

 
керівник гуртка комунального позашкільного

навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді”

Дніпровської районної ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Сидоренко
Катерина Василівна

 
керівник гуртка комунального позашкільного

навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді”

Дніпровської районної ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Шматченко
Вікторія Сергіївна

 
керівник гуртка комунального позашкільного

навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді”

Дніпровської районної ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Аулова
Олена Андріївна

 
культорганізатор комунального позашкільного

навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді”

Дніпровської районної ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Сесь
Людмила Михайлівна

 
керівник гуртка комунального позашкільного

навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді”

Дніпровської районної ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Книш
Марина Володимирівна

 
методист, керівник гуртка комунального

позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді”

Дніпровської районної ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Іванченко
Сергій Іванович

 
директор комунального закладу освіти
“Магдалинівська районна станція юних

натуралістів”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Тітченко
Ірина Володимирівна

 
заступник директора комунального позашкільного
навчального закладу “Станція юних натуралістів

Тернівського району” Криворізької міської ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Григоренко
Ганна Вікторівна

 
керівник гуртка комунального позашкільного

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

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Полога
Вікторія Анатоліївна

 
методист філії комунального закладу освіти

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді “Шафран”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Ніколаєнкова
Ольга Віталіївна

 
керівник гуртка філії комунального закладу освіти
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей

та учнівської молоді “Шафран”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Сорока
Тетяна Григорівна

 
методист комунального закладу “Дитячий

екологічний центр” Кам’янської міської ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Темченко
Людмила Іванівна

 
методист комунального позашкільного навчального
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської

міської ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Комісар
Іван Олексійович

 
керівник гуртка комунального позашкільного

навчального закладу “Станція юних натуралістів
Покровського району” Криворізької міської ради

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Коробка
Юлія Сергіївна

 
керівник гуртка комунального закладу “Міський

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді Марганецької міської ради”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.



Коробка
Юлія Сергіївна

 
керівник гуртка комунального закладу “Міський

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді Марганецької міської ради”

за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екологонатуралістичної позашкільної

освіти, активну громадянську позицію, невичерпну енергію
та з нагоди 95річчя юннатівського руху 

в Україні

Наказ № 58                                                                          від 27.11.2020 р.












