
Подяки та досягнення Тютюнник Тетяни Анатоліївни 

Подяки : 

    Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  

Міністерства освіти і науки України  

     За вагомий внесок у справу національного виховання дітей та учнівської 

молоді, залучення їх до природоохоронної, експериментально-дослідницької 

діяльності, формування творчого потенціалу України засобами позашкільної 

та позакласної роботи. 

     Наказ №65 від 18.10.2005 р.  м. Київ  

Дипломи: 

      Національного еколого-натуралістичного центру  учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України 

    За впровадження освітніх інноваційних технологій, високі результати 

науково-дослідницької та практичної природоохоронної діяльності, учаснику 

Першої всеукраїнської виставки-звіту  "Країна юних майстрів" 

      Наказ №23 від 14.03.2011р. м. Київ 

Грамоти: 

1. Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України 

За І місце у номінації "Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія 

інноваційної взаємодії" Позашкільних педагогічних читань – виставки 

видавничої продукції з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму 

     Наказ №14/1 від 18.03.2013 р. м. Київ 

2. Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА 

     За високий рівень організації та проведення обласного семінару-

практикуму директорів позашкільних навчальних закладів еколого-

натуралістичного профілю "Розвиток соціальної активності вихованців 

засобами позашкільної освіти 

     Наказ №295-ОС від 15.10.2014р. м. Полтава  

3. Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА 

      За багаторічну сумлінну працю, високий рівень організації екологічної 

освіти і виховання, залучення вихованців закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти до науково-дослідницької і практичної 

природоохоронної діяльності та з нагоди 100-річчя позашкільної освіти в 

Україні. 

     Наказ №219-ОС від 08.09 2018 р. м. Полтава 

 

 

 

 

 

 



Подяки та досягнення Ландик Ірини Володимирівни 

Подяка: 

        Міністерства освіти і науки України  

За сумлінну бездоганну працю, залучення учнівської молоді до 

природоохоронної  діяльності та досягнуті успіхи у справі навчання і 

виховання підростаючого покоління 

      Наказ №936 від 15.09.2015 р. м. Київ 

 

Грамота: 

       Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України  

За І місце у номінації "Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія 

інноваційної взаємодії" Позашкільних педагогічних читань – виставки 

видавничої продукції з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму 

     Наказ №14/1 від 18.03.2013 р. м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подяки та досягнення Дузенко Алли Станіславівни 

Подяка: 

     Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України 

 За активну просвітницьку роботу з учнями по вивченню історії 

зеленого будівництва і садово-паркового мистецтва, благоустрою парків під 

час конкурсу "Парки – легені міст і сіл" 

     Наказ №54 від 22 травня 2018 р. м. Київ 

 

Дипломи: 

1. Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА 

За краще розкриття теми в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю " В 

об'єктиві натураліста" 

     Наказ №400 від 11.12.2014 р. м. Полтава  

2. Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА 

І ступеня: 

За перше місце в обласному етапі Всеукраїнської акції учнівської молоді 

"День зустрічі птахів" у номінації " Найкращий організатор  біологічних 

свят" 

     Наказ №218 від 12.05.2016 р.  м. Полтава 

За перше місце в обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу-огляду 

"Галерея кімнатних рослин" 

     Наказ №372 від 13.10.2016 р. м. Полтава 

За перше місце в обласному етапі Всеукраїнської природоохоронно-

пропагандистської  акції "Великий зимовий облік птахів – 2017" 

     Наказ №376 від 11.10.2017 р. м. Полтава 

ІІ ступеня: 

За друге місце в обласній акції "Зелений паросток майбутнього" операція 

"Чисті прибережні смуги – живі водні плеса і джерела" 

     Наказ №363 від 23.10.2019 р. м. Полтава 

 

Грамоти: 

1. Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України 

   За І місце у номінації "Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія 

інноваційної взаємодії" Позашкільних педагогічних читань – виставки 

видавничої продукції з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму 

   Наказ №14/1 від 18.03.2013 р. м. Київ 

2. Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України 

Переможця фінального етапу  Всеукраїнської акції "День зустрічі птахів" у 

номінації "Найкращий організатор біологічних свят" 

   Наказ №42 від 04.05.2016 р.  м. Київ 



3. Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України 

Переможців Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду внутрішнього та 

зовнішнього озеленення навчальних закладів "Галерея кімнатних рослин" за 

проведену змістовну практичну та теоретичну роботу 

     Наказ №16 від 09.02.2017 р. м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подяки та досягнення Таран Вікторії Олександрівни 

Подяки: 

1.Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України 

За проведену роботу по озелененню в рамках Всеукраїнської трудової  акції 

"Парад квітів біля школи" 

    Наказ №19 від 13.02.2018р. м. Київ 

2.Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Полтавської обласної ради 

За активну роботу по залученню дітей до вивчення та спостереження за 

зимуючими птахами під час обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронно-пропагандистської акції "Великий зимовий облік птахів 

2017" 

     Наказ №125 від 12.10.2017 р. м. Полтава 

 

Дипломи:  

1. Полтавського  обласного еколого-натуралістичного  центру 

учнівської молоді  

За високий рівень проведення заходів у рамках обласної акції "Зелений 

паросток майбутнього" 

   Наказ №105 від 10.10.2018р. м. Полтава 

2. Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді  

За високий рівень виконання робіт в обласному етапі Всеукраїнська 

природоохоронно-пропагандистської акції "Птах року"  

    Наказ № 122 від 23.10.2019 р. м. Полтава 

3. Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА 

І ступеня: 

За перше місце в обласному етапі Всеукраїнської природоохоронно-

пропагандистської  акції "Великий зимовий облік птахів – 2017" 

     Наказ №376 від 11.10.2017 р. м. Полтава 

ІІ ступеня: 

За друге місце в обласному етапі Всеукраїнської природоохоронно-

пропагандистської  акції "Годівничка" 

     Наказ №29 від 20.11.2012 р. м. Полтава 

За друге місце в обласному етапі Всеукраїнської акції учнівської молоді 

"День зустрічі птахів" у номінації "Найкращий організатор біологічних свят" 

     Наказ № 363 від 23.10.2019р. м. Полтава 

ІІІ ступеня: 

За  третє місце в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції "Парад квітів 

біля школи" 

     Наказ № 376 від 11.10.2017 р. м. Полтава 

 

 



Грамоти: 

1. Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України 

За І місце у номінації "Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія 

інноваційної взаємодії" Позашкільних педагогічних читань – виставки 

видавничої продукції з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму 

    Наказ №14/1 від 18.03.2013 р. м. Київ 

2. Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України 

За перше місце  у Всеукраїнській акції "День зустрічі птахів" в номінації  

"Агітаційна робота" 

    Наказ №61 від 13.06.2019 р.  м. Київ  


