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Перші відзнаки та нагороди запорозьким краєзнавцям від 

Національної спілки краєзнавців України у 2016 році 

 
     2016 - рік підведення підсумків роботи запорозьких краєзнавців.     

    Запорізька обласна організація, яка юридично існує з 2012 року звітувала про свої 

здобутки за минулі роки та відзначила кращих не тільки спільчан, а й небайдужих до 

минувшини та майбутньої долі нашого краю.   

    Саме тому, завдяки клопотанню Правління ЗОО НСКУ, Національною спілкою 

краєзнавців було прийняте рішення про нагородження в цьому, 2016 році, тих, хто 

відзначився в розвитку краєзнавчого руху, збереженні національної історико-культурної 

спадщини та природних скрабів України, за активну науково-дослідницьку та 

просвітницьку діяльність у популярізації історії рідного краю.  

      

 

Звання "Почесний краєзнавець України" 
за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху, 

збереження національної історико-культурної 

спадщини та природних скарбів України присвоєно 

 

Остапенку  

Максиму Анатолієвичу  

Генеральному директору Національного заповідника 

"Хортиця" 
 

ПОДЯКОЮ 
за науково-просвітницьку та дослідницьку діяльність у популярізації 

 історії рідного краю нагороджено 
 

   
 

Лисенко 
Тетяну Миколаївну 

 

- заступника з наукової 
роботи Генерального 

директора Національного 
заповідника «Хортиця», 

заступницю Голови 
правління ЗОО НСКУ 

 

Митрофанову 
Тетяну Григорівну 

 

директора комунального закладу 
"Запорізький обласний центр 

туризму і краєзнавства, спорту та 
екскурсій учнівської молоді" 
Запорізької обласної ради,  

члена ЗОО НСКУ 

 

Левченка 
Михайла Павловича 

 

заступника з інженерно-господарської 
діяльності Генерального директора 

Національного заповідника «Хортиця», 
члена Правління ЗОО НСКУ 
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Турченка 
Федора Григоровича 

 

- доктора історичних наук, 
професора, Заслуженого діяча 

науки і техніки України, завідувача 
кафедри новітньої історії України 

історичного факультету 
Запорізького національного 

університету, члена ЗОО НСКУ 

 

Стадніченко 
Ольгу Олександрівну 

 

- кандидата філологічних наук, 
доцента кафедри 

українознавства Запорізького 
національного університету, 
голову комісії з літературно-

мистецького краєзнавства ЗОО 
НСКУ 

 

 

Штейнле 
Олексія Федоровича 

 

 кандидата історичних наук, 
доцента кафедри новітньої історії 
України історичного факультету 

Запорізького національного 
університету, члена ЗОО НСКУ 

 

   
 

   
 

Брацило 
Людмилу Федорівну 

 

- почесного працівника туризму 
України, Почесного голову та члена 

виконавчої ради Громадської 
організації «Запорізька обласна 

туристична асоціація», 
голову комісії з туристичного 

краєзнавства ЗОО НСКУ  

 

 

Петроченка 
Віктора Івановича 

 

- завідувача краєзнавчого відділу 
комунального закладу 

"Запорізький обласний центр 
туризму і краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді" 
Запорізької обласної ради, 

заступника голови правління  
ЗОО НСКУ  

 

 

Павленко 
Ірину Яківну 

 

- доктора філологічних наук, 
доцента, завідувачку кафедри 

російської філології Запорізького 
національного університету, 
Відмінника Освіти України,  

члена ЗОО НСКУ 
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Білівненка 
Сергія Миколайовича 

 

 кандидата історичних наук, доцента кафедри 
джерелознавства, історіографії та спеціальних 

історичних дисциплін Запорізького національного 
університету, Голову Правління Запорізького 

наукового товариства ім. Я. Новицького,  
заступника Голови правління ЗОО НСКУ 

 

Нагорну 
Ганну Миколаївну 

 

 завідуючу відділу краєзнавства 
комунального закладу «Запорізька обласна 

універсальна наукова бібліотека  
ім. О. М. Горького»  

Запорізької обласної ради 
 

 

 

 

   
 

Різника 
Володимира Івановича 

 

 Голову правління  
Громадської організації "Спілка 
краєзнавців Мелітопольщини", 
почесного громадянина міста 

Мелітополя 

 

 

Гнєдашева 
Віктора Миколайовича 

 

 директора Якимівського 
районного історико-краєзнавчого 
музею, почесного громадянина 

Якимівки 

 

 

Ноздріну 
Людмилу Федорівну 

 

 директора  
Бердянського краєзнавчого 

музею 
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ГРАМОТОЮ 
за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України  

нагороджено 
 

   
 

Сурченка 
Сергія Володимировича 

 

старшого наукового співробітника 
відділу охорони пам`яток історії, 

археології та природи 
Національного заповідника 
"Хортиця", члена Правління 

Національної Спілки краєзнавців 
України, члена Правління та 

Головного редактора ЗОО НСКУ 

 

Шелегеду 
Віталія Івановича 

 

заступника директора  
з навчально-виховної роботи 

комунального закладу 
"Запорізький обласний центр 

туризму і краєзнавства, спорту та 
екскурсій учнівської молоді" 
Запорізької обласної ради,  

члена ЗОО НСКУ 

 

Вілінова 
Юрія Аркадійовича 

 

дослідника-краєзнавця  
з майже тридцятирічним  
стажем, народознавця,  

члена ЗОО НСКУ 
 

 

   
 

Пашника 
Світовита Дмитровича 

 

- краєзнавця, народознавця, верховного 
волхва "Руського правосласного кола", 

члена ЗОО НСКУ 

 

 

Палійчук 
Олену Вікторівну 

 

наукового співробітника 
Національного заповідника 
"Хортиця", голову комісії з 
освітянського краєзнавства 

ЗОО НСКУ 

 

 

Шелегеду 
Олену Романівну 

 

методиста Комунального 
закладу "Запорізький 

обласний центр туризму і 
краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді" 
Запорізької обласної ради, 

члена ЗОО НСКУ 
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