
БУТКОВІЙ ЛЮДМИЛІ СЕРГІЇВНІ 
 

керівнику гуртка «Основи гідробіології» 

комунального закладу Луганський обласний  центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



ДРОЗДОВІЙ НАДІЇ МИКОЛАЇВНІ 
 

вчителю біології комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №28» 

Кам'янської міської ради Дніпропетровської області 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



ЖУРАВЕЛЮ МИКОЛІ ОЛЕКСІЙОВИЧУ 
 

завідувачу Кобеляцької філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



ЗАГУБИНОЗІ ОКСАНІ ОЛЕКСІЇВНІ 
 

вчителю хімії та біології 

філії «Скородистицька гімназія «Школа життєтворчості» 

комунального закладу «Іркліївський ліцей» 

Іркліївської сільської ради Черкаської області 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



МОШКІВСЬКІЙ ЛЮДМИЛІ МИХАЙЛІВНІ 
 

вчителю інформатики Невгодівської філії 

ОЗО «Овруцька гімназія імені Андрія Малишка» 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



ЗУБРІЙЧУК ОЛЬЗІ МИХАЙЛІВНІ 
 

вчителю біології Невгодівської філії 

ОЗО «Овруцька гімназія імені Андрія Малишка» 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



КРАСНОВИДУ ЮРІЮ ІВАНОВИЧУ 
 

вчителю інформатики Красносільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради Чернігівської області 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



КУЗЯК ОЛЕСІ МИХАЙЛІВНІ 
 

керівнику гуртка міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Чернівці 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



ЛЕВЧЕНКО КАТЕРИНІ МИХАЙЛІВНІ 
 

вчителю біології 

КЗ «Вільхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Станично-Луганського району Луганської області 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



ЛОМАЧЕНКО НАТАЛІЇ ОЛЕКСІЇВНІ 
 

вчителю географії 

Одеської спеціалізованої школи № 111 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



МИГУНУ ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ 
 

завідувачу відділом біології та с/г, керівнику гуртків-методисту 

Вінницької обласної станції юних натуралістів 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



МУДРАК ТЕТЯНІ ОЛЕКСАНДРІВНІ 
 

завідуючій методичним відділом, керівнику гуртків 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



ЯКОВЛЄВІЙ КАТЕРИНІ ІГОРІВНІ 
 

завідуючій кафедри природничих наук 

Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради, 

вчителю І категорії 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



МУШЕНКО ВАЛЕНТИНІ СЕРГІЇВНІ 
 

вчителю біології комунального закладу 

«Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» 

Вінницької області 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



ПАНЧЕНКО СВІТЛАНІ ВІКТОРІВНІ 
 

культорганізатору, керівнику гуртка комунального закладу 

«Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області» 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



ПАСТУШКОВІЙ АННІ ВАЛЕРІЇВНІ 
 

керівнику гуртка комунального закладу 

«Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області» 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



РЯБОКОНЬ ОКСАНІ АРКАДІЇВНІ 
 

вчителю біології Петропавлівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



ТАРАСЕНКО СВІТЛАНІ СЕРГІЇВНІ 
 

вчителю біології, ліцею № 227 ім. М.М. Громова міста Києва 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



ТЕЛИЧКО ОЛЬЗІ ВАЛЕНТИНІВНІ 
 

керівнику гуртків 

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



РОЗЕНБЛІТ ЮЛІЇ ВАСИЛІВНІ 
 

керівнику гуртків 

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



ФРИЗ-ДУЖАК ОЛЕСІ ВАСИЛІВНІ 
 

вчителю географії та біології комунального закладу «Медвежанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Немирівської міської ради  

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



ЧОБАН ОЛЬЗІ АНАТОЛІЇВНІ 
 

керівнику гуртків комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам'янської міської ради 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



КІЗЕНКО ОКСАНІ ПЕТРІВНІ 
 

керівнику гуртків комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам'янської міської ради 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



ЯСИК НІНІ ФЕДОРІВНІ 
 

учителю біології комунального закладу «Новомиколаївська 

середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» 

Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області 

 

за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного 

супроводу учнівських науково-дослідницьких робіт 

у Всеукраїнському науково-освітньому проєкті: 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» 
 

Наказ № 59        від 30.11.2020 р. 
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