
 Авер’яновій  

Тетяні Анатоліївні 
 

вчителю ліцею № 1 імені В. Гагаріна смт. Ратне  

Ратнівської селищної ради Ковельського району  

Волинської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
 

 

Наказ № 28                від 16.02.2022 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Анацькому  

Андрію Сергійовичу 
 

керівнику гуртка «Екологічна біохімія» комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр м. Кам’янське»  

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Бараннік 

Ніні Олексіївні 
 

вчителю фізики Роменської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів №5 Роменської міської ради  

Сумської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Бердніковій Оксані Ігорівні 
 

вчителю географії Крижанівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей – 

дошкільний навчальний заклад» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 
 

 

КИЇВ 



 Богдан 

Іванні Іванівні 
 

вчителю географії Зборянської  гімназії  

Верхнянської сільської ради Калуського району  

Івано-Франківської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Борматовій 

Вікторії Володимирівні 
 

керівнику команди EKO_national Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Брадарській 

Марії Михайлівні 
 

вчителю Новотроянівського закладу загальної  

середньої освіти – заклад дошкільної освіти  

Городненської сільської ради Болградського району  

Одеської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Браславець 

Ірині Вікторівні 
 

вчителю Комунального закладу «Дворічнокутянський ліцей» 

Солоницівської селищної ради Харківської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Верхману 

Олександру Аркадійовичу 
 

керівнику гуртка «Юний винахідник» Центру науково-

технічного розвитку молоді «СФЕРА» Оболонського району 

м. Києва 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Голодняку Сергію Євгеновичу 
 

керівнику гуртка «Радіоелектронне конструювання» 

Комунального позашкільного навчального закладу 

«Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді»  

Луганської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

КИЇВ 



Горбанчук  

Тетяні Вікторівні 
 

вчителю Волютинського ліцею Торчинської селищної ради 

Волинської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Гроздєвій  

Анастасії Миколаївні 
 

вчителю Залізничненського закладу загальної середньої 

освіти Болградської міської ради Одеської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Гусар  

Олені Артурівні 
 

вчителю Грем'яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



Єрмоленку  

Володимиру Олександровичу 
 

керівнику гуртка «Науково-технічні та експериментальні 

дослідження» Центру науково-технічної творчості 

Білоцерківської міської ради Київської області 

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Замурняк  

Галині Яківні 
 

вчителю фізики Судилківського ліцею  

Судилківської сільської ради Хмельницької області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Кабату  

Олегу Станіславовичу 
 

доценту, завідуючому кафедри інноваційної інженерії, 

кандидат технічних наук 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Казакову  

Сергію Геннадійовичу 
 

керівнику гуртка «Світ комп’ютерів» Комунального закладу 

позашкільного навчального закладу «Лисичанський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді»  

Луганської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Канюці  

Ларисі Миколаївні 
 

вчителю географії Леськівського закладу загальної  

середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Ковтун  

Ларисі Олександрівні 
 

вчителю фізики Покровського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів м. Покрова 

Дніпропетровської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Литвиненко  

Оксані Вікторівні 
 

керівнику гуртка Комунального закладу  

«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді»  

Роменської міської ради Сумської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Мартиновій  

Уляні Ярославівні 
 

вчителю хімії і біології Кривенської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів Тернопільської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Мироненко  

Олені Володимирівні 
 

вчителю Грем'яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Мосюк  

Марії Леонідівні 
 

вчителю Волютинського ліцею Торчинської селищної ради 

Волинської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
 

 

Наказ № 28                від 16.02.2022 р. 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Мудрій  

Анні Анатоліївні 
 

вчителю фізики приватного закладу загальної  

середньої освіти – ліцей «ІТ СТЕП СКУЛ ЛЬВІВ» 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Мулярчуку Андрію Петровичу 
 

вчителю Скала-Подільського навчально-виховного  

комплексу «загальноосвітній навчальний  

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Скала-Подільської селищної ради Борщівського району 

Тернопільської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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професор         В.В. Вербицький 
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 Мусієнко  

Анастасії Миколаївні 
 

педагог – організатору, вчителю географії Ліцею № 13 

«Успіх» Полтавської міської ради Полтавської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Непошивайленко  

Наталії Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Юні екологи»  

комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області  

кандидат технічних наук, доцент 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



 Павловській  

Надії Тарасівні 
 

вчителю фізики ліцею №4 імені Лесі Українки  

Дрогобицької міської ради Львівської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Перовій  

Наталії Миколаївні 
 

вчителю Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Удачненської селищної ради Покровського району  

Донецької області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Поліщук  

Світлані Юліанівні 
 

педагог-організатору Шумського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний  

заклад I-III ступенів – гімназія» Тернопільської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Сапожніковій  

Наталії Дмитрівні 
 

вчителю Ліцею № 9 Мелітопольської міської ради  

Запорізької області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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професор         В.В. Вербицький 
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 Синичич  

Людмилі Іванівні 
 

методисту Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр еколого- натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Обухівської селищної ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
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 Сировій  

Вікторії Анатоліївні 
 

вчителю Комунального закладу «Дворічнокутянський ліцей» 

Солоницівської селищної ради Харківської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Цимбалісті  

Анастасії Омелянівні 
 

вчителю Калагарівської гімназії  

Гримайлівської селищної ради Чортківського району 

Тернопільської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

 

 

КИЇВ 



 Шипілову  

Володимиру Васильовичу 
 

вчителю Дворічанського ліцею Дворічанської селищної ради 

Куп'янського району Харківської області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

 
 

КИЇВ 



 Шубіну  

Анатолію Григоровичу 
 

вчителю фізики Житомирської загальноосвітньої  

школи № 30 І-ІІІ ступенів  

міста Житомира 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
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 Шубчинському  

Василю Дмитровичу 
 

викладачу «Міжрегіональне вище професійне  

будівельне училище м. Краматорська»  

Донецької області 
 

 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  

«Енергія і середовище» 2021 – 2022 н.р. 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
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 Ячименській  

Лілії Петрівні 
 

вчителю Виноградівського опорного закладу освіти – ліцей  

з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією 

Арцизької міської ради Болградського району  

Одеської області 
 

за результативну підготовку учнівської молоді  

в напрямку енергозбереження у Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проєктів з енергозбереження  
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