
Колектив Полтавського обласного  

еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Полтавської області 
 

 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Пугачова Ірина Ярославівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Вихованці Шосткинської міської станції юних 

натуралістів Шосткинської міської ради Сумської 

області  

 
за І місце 

 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Тетяна Несвітайло) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив вихованців Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції  
(Воробчак Христина, Горох Анастасія, Сенчук Андрій, Ужела 

Дмитро, Цюпер Богдан) 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Левицька Г.В., Шиян Г.Г.) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив ЗЗСО I-III ступенів «Ліцей с. Забороль 

Заборольської сільської ради» Луцького району 

Волинської області 
 

 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Макогон Жанна Зіновіївна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Влізко Єгор, Положій Софія 
вихованці гуртка «Юні Лісівники» Комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Люльченко Марина Володимирівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив вихованців гуртка «Юні агрохіміки» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних натуралістів Покровського району» 

Покровської районної ради Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Бурко Світлана Миколаївна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Вихованці Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 

Хмельницької області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Колектив вихованців Шепетівського міського 

центру еколого- натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Чумак Ірина Миколаївна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I – III ступенів №1 – гімназія ім. 

Героя Радянського Союзу Василя Газіна» смт Ратне 

Волинської області 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Степанець Галина Іванівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив вихованців гуртка «Юні орнітологи» Центру 

розвитку і творчості дітей та юнацтва, учнів 10 класу 

опорного закладу НВК «Колківська ЗОШ I-III ступенів-

ліцей» Волинської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Світач Ольга Василівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив вихованців гуртка «Юні господарочки» 

Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Чернівецької області 
за ІІ місце 

 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Кузьмінська В.В) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Русак Ніколета 

учениця 9 класу Філії: навчально-виховного комплексу (заклад 

дошкільної освіти I-II ступенів с. Михайлівка) опорного навчального 

закладу «Заклад загальної середньої освіти I – III ступенів №2 ім. І. 

Богуна» м. Ямпіль Ямпільського району Вінницької області 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Табачнікова Оксана Григорівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



 

Колектив НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів» с. Кожанка 

Оратівського району Вінницької області 

 
за ІІ місце 

 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Мацібора Наталія Григорівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Колектив вихованців гуртка «Лікарські рослини» 

КЗ ДМР «Станція юних натуралістів» м. Дунаївці 

Хмельницької області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Бондар Ніна Анатоліївна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив вихованців Центру еколого - 

натуралістичної творчості учнівської молоді м. 

Миргород Полтавської області 

 
за ІІ місце 

 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Левченко Руслана Олександрівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив Комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» Чернігівської 

області 

 
за ІІ  місце 

 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Леус Юрій Віталійович) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Учнівський колектив 8-11 класу спеціалізованої школи 

№2 імені Д. Карбишева з поглибленим вивченням 

предметів природничого циклу м. Києва, вихованців 

Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 

 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



 

Творча група 5-6 класів Новгород-Сіверської ЗОШ 

I-IIIст. №2 Чернігівської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Шевцова Олена Василівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Учнівський колектив Комунального закладу  

«Борзнянський ліцей» Чернігівської обласної ради 
 

 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Федоренко М.І.) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Заплюсвічка Олександра 

учениця 7 класу КЗ “Обухівський НВК№2” Дніпровського району, 

вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської 

районної ради Дніпропетровської області 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Тороп Тамара Василівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Колектив вихованці гуртка «Юні екологи» 

комунального закладу «Дитячий екологічний 

центр» Кам'янської міської ради Дніпропетровської 

області 

 
за ІІІ місце 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Горєлова Тетяна Володимирівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Лугова Кіра 

учениця 8 класу Комунального закладу НовгородСіверського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської 

області 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Шульга І.М.) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Колектив вихованців гуртка «Юні Квітникарі» КЗ 

Центру позашкільної освіти, учні КЗ «Чумаківської 

ЗОШ I-III ступенів» Томаківської селищної ради 

Дніпропетровської області 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Ігнатченко Н.В.) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив Новопільського ліцею Черняхівського 

району Житомирської області 

 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Герасимчук Олена Миколаївна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Колектив вихованці «Природа рідного краю», «Юні 

охоронці природи», «Природа – через призму мистецтва», 

«Горщечкові рослини» Станції юних натуралістів 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівники роботи: Савченко Олена Олександрівна, Чичко Олена 

Вікторівна, Проскурняк Світлана Віталіївна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Колектив вихованців «Юні екологи» Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді м. 

Калуш Івано-Франківської області 

 
за ІІІ місце 

 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Дем’янів Наталія Степанівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Колектив вихованців гуртка «Фітотерапія» 

Комунального закладу «Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради 

 
за ІІІ місце 

у Всеукраїнському конкурсі 

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Пирожок Тетяна Анатоліївна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 

 Веремчук Ігор 
вихованець гуртка «Юні екологи», Колектив ОЗ «Шпанівський 

ліцей» Рівненського району Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Веремчук Інна Володимирівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив філії Великобілозерського НВК №1 

Великобілозерської ЗОШ I – II ступенів №3 

Великобілозерського району Запорізької області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Маловічко Віктор Олексійович) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Екологічна дружина «Екологічна варта» 

Вознесенської ЗОШ I-III ступенів Мелітопольської 

районної державної адміністрації Запорізької 

області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Корж Галина Вікторівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Лідери екологічного руху Малокаховського закладу 

загальної середньої освіти Каховської районної 

державної адміністрації Херсонської області 

 
за ІІІ місце 

 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Юрів Ірина Мирославівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Колектив вихованців гуртка «Юні квітникарі» 

Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Митрашевська Таміла Вікторівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Денесюк Дарина 

учениця 5 класу НВК «Загальноосвітня школа I – III ступенів №1 – 

гімназія ім. Героя Радянського Союзу Василя Газіна» смт Ратне 

Волинської області 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівник роботи: Степанець Галина Іванівна) 

  
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колектив комунального позашкільного закладу 

«Станція юних натуралістів Тернівського району» 

м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 
за ІІІ місце 

 

у Всеукраїнському конкурсі  

навчально – дослідних земельних ділянок  

у 2020 році 
 

(керівники роботи: Цуренков Андрій Дмитрович, Пархоменко 

Наталія Новомирівна) 

 
 

Наказ № 31        від 29.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 


