
Волкова Дар’я 
 

учениця Виноградівського опорного закладу освіти – ліцей  

з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією 

Арцизької міської ради Болградського району Одеської області 
 

 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Відео проєкт «Усе велике починається з малого!» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Марковець Микола 
 

учень Залізничненського закладу загальної середньої освіти 

Болградської міської ради Одеської області 
 

 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Комікс «Енергозбереження» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Мартинюк Катерина 
 

учениця ліцею № 1 імені В. Гагаріна  

смт. Ратне Ратнівської селищної ради Ковельського району 

Волинської області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «СОРТУЙ І КАЙФУЙ» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Семенюк Мілана 
 

учениця ліцею № 1 імені В. Гагаріна  

смт. Ратне Ратнівської селищної ради Ковельського району 

Волинської області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «СОРТУЙ І КАЙФУЙ» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Михайлевська Анна 
 

учениця ліцею № 1 імені В. Гагаріна  

смт. Ратне Ратнівської селищної ради Ковельського району 

Волинської області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «СОРТУЙ І КАЙФУЙ» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Слюсар Данило 
 

учня Ліцею №9 Мелітопольської міської ради  

Запорізької області  
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 

 

з роботою: ««#збережеморазом» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Учнівський колектив 
 

приватного закладу загальної середньої освіти – ліцей  

«ІТ СТЕП СКУЛ ЛЬВІВ» 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 

 

з роботою: «ReGarage» 

 
Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Єфанов Володимир 
 

учень Комунального закладу позашкільного навчального закладу 

«Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Луганської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Мобільна гра на Android "EcoSort"  

Cортуй сміття правильно» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Ковтун Олександр 
 

учень Запорізького Гуманітарного коледжу  

Національного університету «Запорізька Політехніка»  

м. Запоріжжя  
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Збережемо природу!» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Боярінцев Арсеній 
 

учень Покровського центру підготовки і перепідготовки  

робітничих кадрів м. Покрова Дніпропетровської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 

 

з роботою: «Збережемо природу!» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Кокарєв Денис 
 

учень Комунального закладу «Дворічнокутянський ліцей» 

Солоницівської селищної ради Харківської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 

 

з роботою: «Живи Еко!» 

 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Команда EKO_national 
 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти»  

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Впровадження роздільно-го збору та сортування ТПВ  

у закладах загальної середньої та позашкільної освіти» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Кузнєцова Ксенія 
 

учениця Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Удачненської селищної ради Покровського району  

Донецької області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Настільні ігри з екології для молодших школярів» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Махновець Богдан 
 

учень Луцького міського Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 

 

з роботою: «Природозбереження (сайт+гра)» 

 
Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Добровольський Антон 
 

учень Луцького міського Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 

 

з роботою: «Природозбереження (сайт+гра)» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Радєва Марія 
 

учениця Новотроянівського закладу загальної середньої освіти – 

заклад дошкільної освіти Городненської  сільської ради 

Болградського району Одеської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Формуємо енергоефективні звички» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Учнівський колектив 11 класу 

«НОКТЕНІЯ» 
 

Шумського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів – гімназія» Тернопільської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Школа без відходів. Відходи у доходи!» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Учнівський колектив 
 

Волютинського ліцею Торчинської селищної ради  

Волинської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Сортування сміття» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Шауро Марина 
 

учениця Грем'яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності» 
 

з роботою: «Як використати джерела альтернативної енергетики в 

селі Грем'яч» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Петренко Світлана 
 

вихованка Донецького обласного еколого-натуралістичного центру  
 

 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «проєкт «Біоінженерія та зміна клімату» 

 

з роботою: «Дослідження гідродинамічних характеристик 

біофільтра» 

 
Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 

 



Костильов Роман 
 

вихованець Донецького обласного еколого-натуралістичного центру  
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «проєкт «Біоінженерія та зміна клімату» 

 

з роботою: «Оцінка ефективності використання деревної тирси  

у якості сорбенту для очистки стічних вод» 

 
Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 

 



Сириця Софія 
 

вихованка Центру науково-технічної творчості  

Білоцерківської міської ради Київської області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «проєкт «Біоінженерія та зміна клімату» 

 

з роботою: «Біоенергетична оцінка установок  

для виробництва біогазу» 

 
Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Лукашенко Анастасія 
 

учениця Житомирської загальноосвітньої школи №30 І-ІІІ ступенів 

міста Житомира 
 

 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 

 

з роботою: «Торф - добра енергетична сировина» 

 
Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Пікін Микита 
 

вихованця гуртка «Радіоелектронне конструювання»  

Комунального позашкільного навчального закладу «Позашкільний 

навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Луганської області 
 

 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 
 

з роботою: «Програмована кольороводинамічна енергозберігаюча 

світлодіодна мережева лампа» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
КИЇВ 



Барабаш Олександр 
 

учня Крижанівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей –  

дошкільний навчальний заклад» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 
 

з роботою: «Розумне домогосподарство: вторинне використання води 

та органічних відходів як приклад збереження природних ресурсів  

і екологічно безпечного стану довкілля» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
КИЇВ 



Грищенко Артем 
 

учень Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5  

Роменської міської ради Сумської області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 

 

з роботою: «Практичне застосування сонячних батарей» 

 
Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Кочедеря Михайло 
 

вихованець Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам'янської міської ради, учня Комунального закладу  

«Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна»  

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 
 

з роботою: «Дослідження процесу отримання біопалива 

біотехнологічним методом» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
КИЇВ 



Печенюк Артем 
 

учень Житомирської загальноосвітньої школи №30 І-ІІІ ступенів 

міста Житомира 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 

 

з роботою: «Котушка Тесла та вплив її електромагнітного поля  

на рослини» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Сидорчук Ілля 
 

учень Житомирської загальноосвітньої школи №30 І-ІІІ ступенів 

міста Житомира 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 
 

з роботою: «Фільтрація води через саморобний фільтр та  

очищення середовища від пляшок завдяки цьому фільтру» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Адамович Олексій 
 

учень 11 класу Леськівського закладу загальної середньої  

освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради  

Черкаського району Черкаської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 

 

з роботою: «Дослідження туманів у с. Леськи» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Височан Олександр 
 

учень Зборянської  гімназії Верхнянської сільської ради  

Калуського району Івано-Франківської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 

 

з роботою: «Мій енергоефективний будинок» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Данилейко Максим 
 

учень 10-А класу Ліцею № 13 «Успіх» Полтавської міської ради 

Полтавської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 

 

з роботою: «Глобальні зміни клімату та як їм зарадити  

у звичайній школі» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Марчак Андрій 
 

учень Зборянської  гімназії Верхнянської сільської ради  

Калуського району Івано-Франківської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 

 

з роботою: «Екологічний підхід до оновлення системи опалення  

мого будинку» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Сапожко Єва 
 

вихованка Донецького обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт «Моє енергетичне рішення 

для протидії зміни клімату»» 

 

з роботою: «Підвищення корозійної стійкості бетону  

від морської води» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 
 

КИЇВ 



Осадчук Катерина 
 

учениця Скала-Подільського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –  

дошкільний навчальний заклад» Скала-Подільської селищної ради  

Борщівського району Тернопільської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 
 

з роботою: «Використання сонячної радіації для обігріву приміщень» 
 

Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Перемітько Ілля 
 

вихованця Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам’янської міської ради, учня комунального закладу  

«Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна»  

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 
 

з роботою: «Удосконалення системи очищення господарсько-

побутових стічних вод» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Потоцька Дар’я 
 

вихованка Комунального позашкільного навчального закладу  

«Центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Обухівської селищної ради Дніпровського району  

Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 
 

з роботою: «Сучасний біодеградабельний полімер для виготовлення 

одноразового посуду» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Антоненко Денис 
 

вихованець Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Обухівської селищної ради Дніпровського району  

Дніпропетровської області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 
 

з роботою: «Сучасний біодеградабельний полімер для виготовлення 

одноразового посуду» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Саламандр Арсен 
 

учень Кривенської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Тернопільської області 
 

 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 
 

з роботою: «Виготовлення твердого біопалива з опалого листя, 

відходів деревини та паперу» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Бабій Тарас 
 

вихованець Комунального закладу «Роменська міська  

Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради 

Сумської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 
 

з роботою: «Розробка та створення діючої моделі  

сонячної електростанції» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Брацька Катерина 
 

учениця Судилківського ліцею Судилківської сільської ради 

Хмельницької області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 
 

з роботою: «Перспективи використання сонячної енергії жителями 

Судилкова та в Судилківському ліцеї Шепетівського району» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Зубрицький Ростислав 
 

учень Ліцею №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради 

Львівської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 
 

з роботою: «Сонячний колектор з алюмінієвих банок» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Каландарішвілі Максим 
 

учень Ліцею №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради 

Львівської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 

 

з роботою: «Сонячний колектор з алюмінієвих банок» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Киричинський Владислав 
 

учень Ліцею №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради 

Львівської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 

 

з роботою: «Сонячний колектор з алюмінієвих банок» 

 
Наказ № 28        від 16.02.2022 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Кирій Марина 
 

ученицю Житомирської загальноосвітньої школи № 30  

м. Житомира 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 

 
з роботою: «Хом’як – помічник в зарядці мобільного телефону» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Олєйнікова Марина 
 

учениця Дворічанського ліцею Дворічанської селищної ради 

Куп'янського району Харківської області 
 

 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 

 

з роботою: «Дослідження енергоефективності  

сонячної електростанції» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Ричка Назар 
 

вихованець Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам'янської міської ради, учня Комунального закладу  

«Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна»  

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів  

з енергозбереження «Енергія і середовище»  
 

в номінації «Проєкт з енергозбереження, енергоефективності  

або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ)»» 
 

з роботою: «Дослідження процесу отримання біогазу  

з харчових відходів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 


