
Надєіна Любов Геннадіївна  
 

вихованка гуртка «Основи біології» Токмацького Центру 

дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради, 

учениця 8-А класу Токмацького закладу загальної середньої освіти № 2 

Запорізької області  
 

І місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 
Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ



Шевченко Ольга Іванівна  
 

вчитель біології комунального закладу освіти «Миролюбівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Раївської сільської ради» 

Синельниківського району Дніпропетровської області  
 

І місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 
Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ



Новосад Дмитро Юрійович  
 

вихованець гуртка «Любителі домашніх тварин» Центру 

позашкільної освіти Володимир-Волинського, 

учень 6-г класу Володимир-Волинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» 

Володимир-Волинської міської ради Волинської області  
 

ІІ місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 

Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

КИЇВ



Пархомук Поліна Андріївна  
 

учениця 10 класу комунального закладу «Ліцей № 19» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області  
 

ІІ місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 
Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Твердохліб Юлія Олександрівна  
 

вихованка гуртка «Лікарські рослини» Шепетівського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області  
 

ІІ місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 
Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ



Жунько Єлизавета Дмитрівна  
 

вихованка гуртка «Юний науковець з основами ветеринарної медицини» 

Одеського обласного центру позашкільної освіти та виховання України, 

учениця 7 класу Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Освітні 

ресурси та технологічний тренінг» № 94 з поглибленим вивченням івриту 

та інформатики імені Володимира (Зеєва) Жаботинського 

Одеської міської ради Одеської області  
 

ІІІ місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 

Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

КИЇВ



Паньків Назарій  
 

вихованець гуртка «Світ живої природи», учень 9-Б класу  

Новояворівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 

Новояворівської міської ради Львівської області  
 

ІІІ місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 
Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ



Грінченко Денис  
 

вихованець гуртка «Світ живої природи», учень 7-Г класу  

Новояворівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 

Новояворівської міської ради Львівської області  
 

ІІІ місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 
Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ



Дупіряк Іван  
 

вихованець гуртка «Світ живої природи», учень 7-Г класу 

Новояворівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 

Новояворівської міської ради Львівської області  
 

ІІІ місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 
Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ



Ухов Ілля Андрійович  
 

учень 9 клас Гранки-Кутівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Новороздільської міської ради Львівської області  
 

ІІІ місце 
 

у Науково-освітньому проєкті: 

«Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу 

Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та 

P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі 

фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)» 
15 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року 

 
Наказ № 41        від 24.05.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ

 


