
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«15» лютого 2019 р. № 11

Про підсумки Всеукраїнського
конкурсу молодіжних проектів
з енергоефективності
«Енергія і середовище» 2018-2019 н.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.11.2013
№ 1575 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Енергія і
середовище»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  28.11.2013  за
№ 2037/24569,  у  листопаді  2018  року  –  лютому  2019  року  Національним
еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з  громадською
організацію  «Екологічний  клуб  «Еремурус»  проведений  Всеукраїнський
конкурс «Енергія і середовище» під гаслом «Збережемо енергію – збережемо
Планету!». 

Конкурс проводився з метою пошуку й підтримки обдарованої учнівської
молоді,  залучення  її  до  навчально-практичної  діяльності  з  проблем
енергоефективності  та  раціонального  використання  ресурсів,  загальною
кількістю 114 проектів по 5 номінаціям (72 – учнівських та студентських робіт,
42 – педагогічних).

Відповідно до рішення компетентного журі,

НАКАЗУЮ:

І. Визнати  переможцями  Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних
проектів  з  енергоефективності  «Енергія  і  середовище»  та  нагородити
грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України в номінаціях учнівських робіт:

Номінація  1.  Проект  з  енергозбереження,  енергоефективності  або
поновлюваних джерел енергії (ПДЕ):

І місце
1. Давидко Віктора, вихованця І курсу Державного професійно-технічного

навчального  закладу  «Марганецький  професійний  ліцей»
Дніпропетровської області, з роботою «Збережемо енергію – збережемо
Планету! Альтернативні джерела енергії» (98 балів).  Керівники: Шемет
Раїса  Миколаївна,  викладач  біології  та  хімії;  Переяслова  Оксана
Сергіївна,  викладач  англійської  мови;  технічний  керівник  –  Касьянов



Василь  Онисимович,  майстер  виробничого  навчання  Державного
професійно-технічного навчального закладу «Марганецький професійний
ліцей»  Дніпропетровської області.

ІІ місце
1.  Селіщеву Катерину, ученицю 6 класу Нововасилівської загальноосвітньої

школи  І-ІІІ  ступенів  Єланецького  району  Миколаївської  області,  з
роботою  «Альтернативні  джерела  енергії:  солома,  тирса,  пелети»  (92
бали). Керівник: Дубачинська Ірина Михайлівна, вчитель математики та
фізики  Нововасилівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Єланецького району Миколаївської області.

2. Затулу  Сергія,  учня  3  класу  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу  №3  у  складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Н.
Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»
Хмельницької області, з роботою «Школа моєї мрії» (93 бали). Керівники:
Ніколайчук  Алла  Дмитрівна,  Денисюк  Світлана  Миколаївна,  Пруська
Наталія  Станіславівна,  педагоги  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу  №3  у  складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Н.
Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»
Хмельницької області.

3. Поліщука  Іллю,  учня  3  класу  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу  №3  у  складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Н.
Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»
Хмельницької області, з роботою «Школа моєї мрії» (93 бали). Керівники:
Ніколайчук  Алла  Дмитрівна,  Денисюк  Світлана  Миколаївна,  Пруська
Наталія  Станіславівна,  педагоги  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу  №3  у  складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Н.
Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»
Хмельницької області.

4. Токайчука  Олега,  учня  3  класу  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу  №3  у  складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Н.
Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»
Хмельницької області, з роботою «Школа моєї мрії» (93 бали). Керівники:
Ніколайчук  Алла  Дмитрівна,  Денисюк  Світлана  Миколаївна,  Пруська
Наталія  Станіславівна,  педагоги  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу  №3  у  складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Н.
Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»
Хмельницької області.

ІІІ місце
1. Скіпу Вікторію, ученицю 8 класу Лиманської загальноосвітньої школи І–

ІІІ  ступенів  Старобільського  району  Луганської  області,  з  роботою



«Відходи  тваринництва  як  альтернативне  джерело  енергії»  (80  балів).
Керівник:  Слюсарєва  Надія  Анатоліївна,  педагог-організатор,  керівник
гуртка  «Юні  лісівники»  Лиманської   загальноосвітньої  школи  І  –  ІІІ
ступенів Луганської області.

2. Калашник Юлію, ученицю 8 класу Лиманської загальноосвітньої школи
І–ІІІ  ступенів  Старобільського  району  Луганської  області,  з  роботою
«Відходи  тваринництва  як  альтернативне  джерело  енергії»  (80  балів).
Керівник:  Слюсарєва  Надія  Анатоліївна,  педагог-організатор,  керівник
гуртка  «Юні  лісівники»  Лиманської   загальноосвітньої  школи  І  –  ІІІ
ступенів Луганської області.

3. Боровицького Миколу, учня 8 класу Тарутинського навчально-виховного
комплексу Тарутинського району Одеської області,  з  роботою «Сонячні
електростанції  як  джерело  електороенергії  та  засіб  заощадження»  (75
балів). Керівник: Куруч Тамара Георгіївна, вчитель фізики Тарутинського
навчально-виховного комплексу Тарутинського району Одеської області.  

4. Жорник  Анну, ученицю 9  класу Комунального закладу  «Вільшанський
ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської  області,  з  роботою
«Перші кроки щодо збереження енергетичних ресурсів  у Вільшанській
загальноосвітній  школі»  (83  бали).  Керівник:  Паламарчук  Людмила
Миколаївна,  вчитель  географії  Комунального  закладу  «Вільшанський
ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

5. Криворучко  Інну,  ученицю  6  класу  Тубільцівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Черкаської  районної  ради  Черкаської  області,  з
роботою  «Використання  біоенергії  для  місцевих  потреб»  (75  балів).
Керівник:  Михайленко  Ліна  Петрівна,  керівник  біологічного  гуртка,
вчитель  біології  Тубільцівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Черкаської районної ради Черкаської області.

6. Вовк Вікторію, ученицю 10 класу Коробківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Каховської районної ради Херсонської області,  з  роботою
«Альтернативні  джерела  енергії  на  території  Херсонської  області.
Приватні сонячні електростанції та їх внесок в бюджет сім’ї і країни» (80
балів).  Керівник:  Азаренко Юлія  Анатоліївна,  учитель хімії,  Гадомська
Іванна Романівна, вчитель фізики Коробківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Каховської районної ради Херсонської області.

7. Вовк Діану, ученицю 7 класу Коробківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Каховської  районної  ради  Херсонської  області,  з  роботою
«Альтернативні  джерела  енергії  на  території  Херсонської  області.
Приватні сонячні електростанції та їх внесок в бюджет сім’ї і країни» (80
балів).  Керівник:  Азаренко Юлія  Анатоліївна,  учитель хімії,  Гадомська
Іванна Романівна, вчитель фізики Коробківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Каховської районної ради Херсонської області.



Номінація 2. Проект «Моє енергетичне рішення»:
І місце

1. Хробуста Антона, учня 9 класу Житомирської гуманітарної гімназії № 1 з
роботою  «Енергопродуктивність  міскантуса  гігантського  залежно  від
формових  особливостей»  (99  балів).  Керівник:  Іщук  Ігор  Мартинович,
вчитель біології та хімії Житомирської гуманітарної гімназії № 1.

ІІ місце
1. Іваницького Олексія, учня 9 класу Житомирської загальноосвітньої школи

№30  Житомирського  міського  центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді, з роботою «Зарядка з термоелементів своїми руками»
(95  балів).  Керівник:  Шубін  Анатолій  Григорович,  вчитель  фізики
Житомирської загальноосвітньої школи №30, керівнику гуртка «Основи
науково-дослідницької  діяльності»  Житомирського  міського  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.

2. Мазура Євгена, учня 9 класу Роменської міської МАН учнівської молоді
Роменської міської ради Сумської області, з роботою «Енергоефективний
спортмайданчик»  (93  бали).  Керівник:  Литвиненко  Олена  Вікторівна,
керівник  наукової  секції  «Фізика»  Роменської  міської  МАН  учнівської
молоді Роменської міської ради Сумської області.

ІІІ місце
1. Шубіна Михайла,  учня 6 класу Житомирської  загальноосвітньої  школи

№5,  вихованця  Житомирського  міського  центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді,  з  роботою  «Перспективи  використання
сонячної  кухні  в  Житомирській  області»  (88  балів).  Керівник:  Шубін
Анатолій  Григорович,  вчитель  фізики  Житомирської  загальноосвітньої
школи №30, керівнику гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності»
Житомирського міського центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді.

2. Бердіна Артема, учня 11 класу Ямненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів імені Героя Радянського Союзу Мусієнка І.О. Сумської області, з
роботою «Утеплення приватного будинку» (90 балів). Керівник: Бердіна
Інна  Олексіївна,  керівник  гуртка  «Юні  екологи»  Ямненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу
Мусієнка І.О. Сумської області.

3. Боброву  Вікторію,  ученицю  8  класу  Комунального  закладу
«Дворічнокутянський  ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області,  з  роботою  «Культура  енергоспоживання  як  важлива  складова
енергозбереження»  (90  балів).  Керівник:  Єрмакова  Ірина  Василівна,
учитель  фізики  Комунального  закладу  «Дворічнокутянський  ліцей»
Дергачівської районної ради Харківської області.



4. Угринюк Марію, ученицю 8 класу Чортківського районного комунального
закладу «Центр науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді»
Тернопільської області,  з  роботою «Сонячний водопідіймач» (80 балів).
Керівник:  Хаба  Богдан  Михайлович,  керівник  гуртка  Чортківського
районного  комунального  закладу  «Центр  науково-технічної  творчості  і
дозвілля учнівської молоді» Тернопільської області.

5. Замрикіт  Марину,  ученицю  8  класу  Чортківського  районного
комунального  закладу  «Центр  науково-технічної  творчості  і  дозвілля
учнівської  молоді»  Тернопільської  області,  з  роботою  «Сонячний
водопідіймач» (80 балів).  Керівник: Хаба Богдан Михайлович,  керівник
гуртка Чортківського районного комунального закладу «Центр науково-
технічної творчості і дозвілля учнівської молоді» Тернопільської області.

6. Ярошенко  Анастасію,  ученицю  8  класу  Баратівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області, з
роботою «Цікаві  досліди з енергозбереження для дітей своїми руками»
(85  балів).  Керівник:  Школьна  Раїса  Миколаївна,  учитель  фізики
Баратівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Снігурівської
районної ради Миколаївської області.

7. Шауро Марину, ученицю 7 класу Грем'яцької загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів Новгород-Сіверської  районної ради Чернігівської  області,  з
роботою  «Енергозбереження  в  умовах  сільського  побуту»  (81  бал).
Керівник: Мироненко Олена Володимирівна, вчитель біології Грем'яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської області.

Номінація  3.  Інформування  суспільства / пропаганда
енергоефективності:

І місце
1. Музиченко Іллю, учня 5 класу Баратівської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів Снігурівської  районної ради Миколаївської  області,  з  роботою
«Зелені»  поради  щодо  шопінгу»  (95  балів).  Керівник:  Хир  Лариса
Миколаївна,  учитель інформатики Баратівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області.

2. Юрченка Миколу, студента 3 курсу Вищого професійного училища №7 м.
Кременчука  Полтавської  області,  з  роботою  «Калькулятор
енергозбереження:  автоматизована  система  розрахунків»  (98  балів).
Керівники:  Хайчіна  Юлія  Миколаївна,  викладач  предмета  «Основи
енергоефективності»;  Чистов  Михайло  Олександрович,  майстер
виробничого навчання Вищого професійного училища №7 м. Кременчука
Полтавської області.

3. Сокольського Ігоря, студента 3 курсу Вищого професійного училища №7
м.  Кременчука  Полтавської  області,  з  роботою  «Калькулятор



енергозбереження:  автоматизована  система  розрахунків»  (98  балів).
Керівники:  Хайчіна  Юлія  Миколаївна,  викладач  предмета  «Основи
енергоефективності»;  Чистов  Михайло  Олександрович,  майстер
виробничого навчання Вищого професійного училища №7 м. Кременчука
Полтавської області.

ІІ місце
1. Тодорову  Оксану,  ученицю  11  класу  Новотроянівського  навчально-

виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей-
дошкільний  навчальний  заклад»  Болградської  районної  ради  Одеської
області, з роботою «Енергозбереження — потреба сьогодення» (85 балів).
Керівник: Брадарська Марія Михайлівна, керівник гуртка «Юні охоронці
природи» Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості.

2. Субача Євгена, учня 9 класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №123
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою
«Комп'ютерні  ігри  «Енергія  навколо  нас»  (81  бал).  Керівник:  Шведун
Ганна Григорівна, вчитель біології загальноосвітньої школи I-III ступенів
№123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

ІІІ місце
1. Фоменок  Алісію,  ученицю ІІІ  курсу Покровського центру підготовки  і

перепідготовки робітничих кадрів м. Покров Дніпропетровської області, з
роботою  «Життя  нашого  навчального  центру»  (72  бали).  Керівник:
Ковтун  Лариса  Олександрівна,  викладач  фізики  Покровського  центру
підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покров
Дніпропетровської області.

2. Глухенко Дарину, ученицю 10 класу Смілянського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В.Т. Сенатора»
Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  з  роботою  «Календар
екологічних справ «Екологічний Зодіак» (73 бали). Керівник: Волошина
Марія  Сергіївна,  учитель  фізики  Смілянського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В.Т. Сенатора»
Смілянської міської ради Черкаської області.

Номінація 4 для студентів «Біоінженерія та зміни клімату»:
І місце

1. Хир Дарину, студентку І курсу Київського Національного транспортного
університету, з роботою проект «Енергоефективні ідеї для твоєї оселі» (95
балів).  Керівник:  Хир  Лариса  Миколаївна,  учитель  інформатики
Баратівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  керівник  студії
мультиплікації Снігурівського району Миколаївської області.



ІІ місце
1. Коробкіна  Степана,  студента  І  курсу  Міжрегіонального   вищого

професійного  будівельного  училища  м. Краматорська Донецької області,
з  роботою  «Підвищення  ефективності  очистки  стічних  вод  з
використанням  біоаугментації»  (90  балів).  Керівник:  Шубчинський
Василь  Дмитрович, викладач Міжрегіонального  вищого  професійного
будівельного  училища  м. Краматорська Донецької області.

ІІІ місце
1. Голубаша  Івана,  студента  1  курсу  Міжрегіонального  вищого

професійного  будівельного  училища  м. Краматорська Донецької області,
з роботою «Self — supply of electricity and water to building so fhigh number
of  storeys»  (85  балів).  Керівник:  Шубчинський   Василь   Дмитрович,
викладач  Міжрегіонального   вищого   професійного   будівельного
училища  м. Краматорська Донецької області.

ІІ. Нагородити  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  фіналістів  Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних  проектів  з
енергоефективності «Енергія і середовище»:

Номінація  1.  Проект  з  енергозбереження,  енергоефективності  або
поновлюваних джерел енергії (ПДЕ):

1. Ільченко  Олену,  вихованку  Житомирського  міського  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді, ученицю 8 класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №30 м. Житомира, з роботою «Утеплення екологічно
чистого  будинку»  (68  балів).  Керівник:  Шубін  Анатолій  Григорович,
вчитель фізики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 м. Житомира,
керівник  гуртка  «Основи  науково-дослідницької  діяльності»
Житомирського міського центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді.

2. Маївського  Олега,  учня  10  класу  Борщовицького  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
Дошкільний  навчальний  заклад»  Львівської  області,  з  роботою
«Новоодеська ВЕС-2020» (78 балів). Керівники: Фрис Юрій Степанович,
вчитель хімії, Колб Лариса Евгенівна, вчитель географії Борщовицького
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад» Львівської області. 

3. Пашали  Едуарда,  учня  9  класу  Новоселівського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Одеської  області,  з  роботою
«Енергозберігаючі  технології.  Енергозбереження   у  побуті»  (70  балів).
Керівник: Голоднюк Світлана Леонідівна, вчитель фізики Новоселівського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Одеської області.



4. Терзі Олександра, учня 9 класу Болградської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №2 Одеської області, з роботою «Застосування біотехнологій
на тваринницькому комплексі  «Агропрайм холдинг»  у  м.  Болград»  (68
балів).  Керівник:  Гончарова  Ірина  Миколаївна,  заступник  директора  з
навчально-виховної  роботи  Болградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів №2 Одеської області.

5. Палочкіна  Віталія,  учня  9  класу  Комунального  закладу  «Полтавська
загальноосвітня  школа   I-III  ступенів  №24  Полтавської  міської  ради
Полтавської  області»,  з  роботою  «Альтернативні  джерела  енергії.
Дослідження роботи  фотоелементу» (65 балів). Керівник: Щербак Олена
Сергіївна,  вчитель  фізики  Комунального  закладу  «Полтавська
загальноосвітня  школа   I-III  ступенів  №24  Полтавської  міської  ради
Полтавської області».

6. Біду Вікторію, ученицю 10 класу Пальчиківського навчально-виховного
комплексу  Полтавської  районної  ради  Полтавської  області,  з  роботою
«Автономне освітлення у метрополітені» (70 балів).  Керівник:  Білокінь
Максим  Васильович,  вчитель  фізики  Пальчиківського  навчально-
виховного комплексу Полтавської районної ради.

7. Змій  Владислава,  учня  11  класу  Роменської  міської  МАН  учнівської
молоді  Роменської  міської  ради  Сумської  області,  з  роботою
«Перспективи  альтернативної  енергетики  Роменщини»  (70  балів).
Керівник:  Литвиненко  Олена  Вікторівна,  керівник  наукової  секції
«Фізика» Роменської міської МАН учнівської молоді Роменської міської
ради Сумської області.

8. Антонюка Владислава,  учня 10 класу Шумського ліцею Тернопільської
області, з роботою «Вітер-енерго», перспективи і сьогодення» (68 балів).
Керівник:  Мельничук  Василь  Ростиславович,  вчитель  географії
Шумського ліцею Тернопільської області.

9. Голика Олега-Івана, учня 10 класу Трибухівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Тернопільської  області,  з  роботою  «Плюси  і  мінуси
енергозберігаючих лампочок» (70 балів). Керівник: Голик Алла Іванівна,
учитель  біології  Трибухівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Тернопільської області.

10.Городисько Зоряну, ученицю  10  класу  Трибухівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Тернопільської області, з роботою «Плюси і мінуси
енергозберігаючих лампочок» (70 балів). Керівник: Голик Алла Іванівна,
учитель  біології  Трибухівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Тернопільської області.

11.Протасенко  Марину,  ученицю  9  класу  Комунального  закладу
«Дворічнокутянський  ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області,  з  роботою  «Мої  пропозиції  щодо  розвитку  альтернативних
джерел  енергії»  (72  бали).  Керівник:  Браславець  Ірина  Вікторівна,



учитель  фізики  Комунального  закладу  «Дворічнокутянський  ліцей»
Дергачівської районної ради Харківської області.

12.Тіхову Наталію, ученицю 7 класу Черкаського районного будинку дитячої
та юнацької творчості Черкаської районної ради Черкаської області при
Тубільцівській  загальноосвітній  школі  I-III  ступенів,  з  роботою
«Використання  сонячної  енергії  для  місцевих  потреб»  (72  бали).
Керівник:  Гаврилюк  Ганна  Дмитрівна,  керівник  творчого  об'єднання
«Друзі  природи»  Черкаського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Черкаської районної ради Черкаської області при Тубільцівській
загальноосвітній школі I-III ступенів.

13.Аніканова  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юний  винахідник»  Центру
науково-технічної творчості Оболонського району «Сфера», учня 10 класу
загальноосвітньої  школи  №  157  м.  Києва,  з  роботою  «Аеровокзал-
аеропорт»  (70  балів).  Керівник:  Верхман  Олександр  Аркадійович,
керівник гуртка “Юний винахідник” Центру науково-технічної творчості
Оболонського району «Сфера» м. Києва.

Номінація 2. Проект «Моє енергетичне рішення»:
1. Андрєєву Тетяну, ученицю 10 класу Комунального закладу «Дивізійська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Татарбунарського району Одеської
області,  з  роботою  «Освітлення  мого  дому»  (65  балів).  Керівник:
Пономаренко  Людмила  Валентинівна,  вчитель  географії  Комунального
закладу  «Дивізійська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Татарбунарського району  Одеської області.

2. Плотніченка Бориса,  учня 10 класу Фонтанського Навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»
Лиманськогорайону  Одеської  області,  з  роботою  «Нічний  тариф»  (65
балів). Керівник: Чопик  Наталя  Леонідівна,  вчитель  географії
Фонтанського Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-гімназія» Лиманського району Одеської області.

3. Бабича Владислава,  учня 8 класу Пальчиківського навчально-виховного
комплексу  Полтавської  районної  ради  Полтавської  області,  з  роботою
«Хвильовий  генератор  електроенергії»  (75  балів).  Керівник:  Білокінь
Максим  Васильович,  вчитель  фізики  Пальчиківського  навчально-
виховного комплексу Полтавської районної ради Полтавської області.

4. Пархоменка  В’ячеслава,  учня  10  класу  Роменської  міської  МАН
учнівської  молоді Роменської  міської  ради Сумської  області,  з  роботою
«Дослідження  процесу  виробництва  електричної  енергії  за  допомогою
діючої моделі теплової електростанції» (65 балів). Керівник: Литвиненко
Олена Вікторівна, керівник наукової секції «Фізика» Роменської міської
МАН учнівської молоді Роменської міської ради Сумської області.



5. Гарасим’яка  Віктора,  учня  9  класу  Опорного  закладу  «Більче  –
Золотецький  навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів»  Більче-Золотецької  об’єднаної  територіальної  громади
Борщівського  району  Тернопільської  області,  з  роботою
«Енергозберігаючі технології в моєму селі Більче-Золоте» (80 балів).

6. Середу  Карину,  вихованку  Позашкільного  комунального  навчального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради
Тернопільської області, з роботою «Переробка паперу вдома та папір, що
проростає»  (70  балів).  Керівник:  Димашевська  Христина  Богданівна,
керівник  гуртків  Позашкільного  комунального  навчального  закладу
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Бережанської  міської  ради
Тернопільської області.

7. Карапетяна Віктора, учня 6 класу Баратівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області, з роботою
«Світильник  для  заощадливих»  (65  балів).  Керівник:  Школьна  Раїса
Миколаївна,  учитель  фізики  Баратівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області.

8. Сороку  Тараса,  учня  9  класу  Малоукраїнської  філії  Єланецької
загальноосвітньої  школи  І  –  ІІІ  ступенів  Єланецькоїрайонної  ради
Миколаївської  області  з  роботою:  «Солома  як  альтернативний  вид
палива» (79 балів). Керівник: Коровякова Наталія Володимирівна, вчитель
фізики  Малоукраїнської  філії  Єланецької  загальноосвітньої  школи І–ІІІ
ступенів Єланецької районної ради Миколаївської області.

Номінація  3.  Інформування  суспільства / пропаганда
енергоефективності:

1. Долотецького Руслана, cтудента І курсу Вищого професійного училища
№7 м. Кременчука Полтавської області, з роботою «Збережемо енергію —
збережемо планету» (37 балів). Керівник: Коломієць Людмила Андріївна,
викладач Вищого професійного училища  №7 м. Кременчука Полтавської
області.

2. Кушніра  Володимира,  студента  І  курсу Вищого професійного училища
№7 м. Кременчука Полтавської області, з роботою «Збережемо енергію —
збережемо  планету-2  Word»  (40  балів).  Керівник:  Коломієць  Людмила
Андріївна,  викладач Вищого професійного училища №7 м. Кременчука
Полтавської області.

3. Малая Олега, учня 8 класу Дігтярівського навчально-виховного комплексу
Новгород-Сіверського району Чернігівської  області,  з  роботою «Абетка
енергозбереження»  (38  балів).  Керівник:  Андрушко  Наталія  Іванівна,
вчитель  біології  та  географії  Дігтярівського  навчально-виховного
комплексу Новгород-Сіверського району Чернігівської області.



4. Короля Мануїла,  вихованця гуртка «Я і енергія» Комунального закладу
«Розівський  районний  Будинок  дитячої  творчості»  на  базі  Розівської
загальноосвітньої  школи  №2  І-ІІІ  ступенів  Розівської  районної  ради
Запорізької  області,  учня  6  класу,  з  роботою  «Корисні  зошити   та
підручники для учнів до навчально-методичного курсу «Я і енергія» (28
балів).  Керівник:  Ковтун  Тетяна  Василівна,  вчитель  початкових  класів,
керівник  гуртка  «Я  і  енергія»  Комунального  закладу  «Розівський
районний Будинок дитячої творчості» на базі Розівської загальноосвітньої
школи №2 І-ІІІ ступенів Розівської районної ради Запорізької області.

5. Міщенко Марію, вихованку гуртка «Я і енергія» Комунального закладу
«Розівський  районний  Будинок  дитячої  творчості»  на  базі  Розівської
загальноосвітньої  школи  №2  І-ІІІ  ступенів  Розівської  районної  ради
Запорізької  області,  учениці  6  класу,  з  роботою  «Корисні  зошити   та
підручники для учнів до навчально-методичного курсу «Я і енергія» (28
балів).  Керівник:  Ковтун  Тетяна  Василівна,  вчитель  початкових  класів,
керівник  гуртка  «Я  і  енергія»  Комунального  закладу  «Розівський
районний Будинок дитячої творчості» на базі Розівської загальноосвітньої
школи №2 І-ІІІ ступенів Розівської районної ради Запорізької області.

6. Каряченка Івана,  вихованця гуртка «Я і енергія» Комунального закладу
«Розівський  районний  Будинок  дитячої  творчості»  на  базі  Розівської
загальноосвітньої  школи  №2  І-ІІІ  ступенів  Розівської  районної  ради
Запорізької  області,  учня  6  класу,  з  роботою  «Корисні  зошити   та
підручники для учнів до навчально-методичного курсу «Я і енергія» (28
балів).  Керівник:  Ковтун  Тетяна  Василівна,  вчитель  початкових  класів,
керівник  гуртка  «Я  і  енергія»  Комунального  закладу  «Розівський
районний Будинок дитячої творчості» на базі Розівської загальноосвітньої
школи №2 І-ІІІ ступенів Розівської районної ради Запорізької області.

7. Андрєєву Тетяну, ученицю 10 класу Комунального закладу «Дивізійська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Татарбунарського району Одеської
області,  з  роботою  «Прості  правила  енергозбереження  у  побуті»  (48
балів). Керівник: Пономаренко Людмила Валентинівна, вчитель географії
Комунального закладу «Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Татарбунарського району Одеської області.

8. Чумаченко Анну, ученицю 9  класу Комунального закладу  «Дивізійська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Татарбунарського району  Одеської
області,  з  роботою  «Прості  правила  енергозбереження  у  побуті»  (48
балів). Керівник: Пономаренко Людмила Валентинівна, вчитель географії
Комунального закладу «Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Татарбунарського району Одеської області.

9. Терещенко  Єлизавету,  ученицю  групи  К-12  Київського  вищого
професійного училища технологій та дизайну одягу м. Києва, з роботою
«Енергозбереження  та  екологія»  (29  балів).  Керівник:  Кравчук  Галині



Володимирівні,  викладачу охорони праці та екології  Київського вищого
професійного училища технологій та дизайну одягу м. Києва.

10.Гнатенко Наталію, ученицю групи А-15 Київського вищого професійного
училища технологій та дизайну одягу м. Києва,  з  роботою «Збережемо
енергію  –  збережемо  планету!»  (28  балів).  Керівник:  Кравчук  Галині
Володимирівні,  викладачу охорони праці та екології  Київського вищого
професійного училища технологій та дизайну одягу м. Києва.

11.Левченко Юлію, ученицю групи А-15 Київського вищого професійного
училища технологій та дизайну одягу м. Києва,  з  роботою «Збережемо
енергію  –  збережемо  планету!»  (28  балів).  Керівник:  Кравчук  Галині
Володимирівні,  викладачу охорони праці та екології  Київського вищого
професійного училища технологій та дизайну одягу м. Києва.

ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
Всеукраїнського конкурсу «Енергія і середовище» в номінації «Педагогічні
роботи»:

Номінація «Початкова школа»:
ІІІ місце

Парушеву Марію Петрівну, вчителя  Оксамитненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  ім. І.І.  Булгарова  Одеської  області  з  роботою:
практичний урок-проект на тему: «Бережливі господарі землі» (70 балів).

Номінація «Географія»:
ІІ місце

Нероду Катерину Віталіївну, вчителя географії загальноосвітньої школи I-
III  ступенів  с.  Карпилівка  Ківерцівського  району  Волинської  області  з
роботою: «Урок «Енергозбереження у наших домівках – перший крок до
збереження довкілля»  (81 бал). 

Номінація «Вище професійне училище»:
ІІ місце

Сульженко  Оксану  Валентинівну,  викладача  Дніпровського  центру
професійної освіти Дніпропетровської області з роботою: «Урок на тему:
«Трансформатор. Виробництво, передача і використання електроенергії»
(81 бал).

ІІІ місце
Гертле  Аліну  Юріївну,  викладача  Криворізького  центру  професійної
освіти  робітничих  кадрів  торгівлі  та  ресторанного  сервісу
Дніпропетровської області з роботою: «Прості енергетичні рішення проти
змін клімату» (73 бали).



Номінація «Енергозбереження»:
Імісце

Голодович  Оксану  Василівну,  вчителя  біології  Нижньорожанківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Сколівського  району  Львівської
області з роботою: «Ми бережемо електроенергію» (93 бали).

ІІ місце
Скопіченко Т.А., учителя географії; Гарбуз Л.І., учителя фізики; Домоцьку
В.В.,  учителя  англійської  мови  Новгород-Сіверської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №2  Чернігівської  області  з  роботою:  «Енергетика
України» (88 балів).

ІІІ місце
Мокан  Ольгу  Василівну,  соціального  педагога;  Петкову  Оксану
Миколаївну,  вчителя  початкових  класів  Залізничненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Болградської  районної  ради
Одеської області з роботою: «Хто зберігає, той завжди має» (75 балів).

Номінація «Фізика. Математика»:
ІІмісце

Широкопояс  О.М.,  учителя  математики  Житомирського  екологічного
ліцею №24 з роботою: «Енергозбереження в нашому житті, його значення
та впровадження» (85 балів).

ІІІ місце
Остапенко С.М., учителя математики Житомирського екологічного ліцею
№24 з роботою: «Урок «Економимо енергію в побуті» (65,5 балів).
Тому Івана Петровича, учителя Торчиновицької загальноосвітньої школи
I-II  ступенів  Старосамбірського  району  Львівської  області  з  роботою:
"Практичне використання альтернативних джерел енергії" (65 балів).

Номінація «Хімія.Біологія»:
ІІІ місце

Перпері Тетяну Дмитрівну, вчителя Василівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Болградської  районної  ради  Одеської  області  з  роботою:
урок «Прості енергетичні рішення проти змін клімату» (67 балів).

Номінація «Позакласна робота»:
ІІІ місце

Козловську О.О., вчителя Житомирського  екологічного  ліцею  №24,
Житомирської області з роботою: «Година спілкування: «Бережи енергію.
Збережи Україну!» (61 бал).

Номінація:  дидактичні  матеріали  на  тему  «Прості  енергетичні
рішення проти змін клімату»



І місце
Хайчіну  Юлію  Миколаївну,  викладача  предмету  «Основи
енергоефективності» (викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-
методист) Вищого професійного училища №7 м. Кременчук а з роботою:
«Цікаве  енергозбереження:  практичний  посібник  з  основ
енергоефективності» (93 бали).

ІІ місце
1.  Бурдейну  Тетяну  Юріївну,  викладача  ДНЗ  «Криворізький  центр
професійної  освіти металургії  та  машинобудування» Дніпропетровської
області з роботою: «Гра «Енергозберігаюча монополія»(81 бал).
2. Шелухіна Сергія Сергійовича, вчителя трудового навчання Токмацької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №1  Токмацької  міської  ради;
Шелухіну  Зою  Василівну,  методиста,  викладача  фізики  Державного
навчального  закладу  «Багатопрофільний  центр  професійно-технічної
освіти»;  Шелухіна  Сергія  Станіславовича  викладача  спецдисциплін
Державного навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-
технічної освіти м. Токмак Запорізької області  з  роботою:  «Екологічні
правила поведінки для вихованих учнів» (87 балів).

ІІІ місце
1. Ковтун Ларису Олександрівну, викладача фізики Покровського центру
підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покров
Дніпропетровської області  з роботою: «Тиждень енергозбереження» (71
бал).
2.  Сакали  Софію,  вчителя  початкових  класів  Табаківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Болградської  районної  ради
Одеської області з роботою: «Рольова гра«Енергія в житті людини» (70,5
балів).

ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді Міністерства освіти і  науки України керівникам робіт
фіналістів  Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних  проектів  з
енергоефективності «Енергія і середовище»:

1. Шемет  Раїсі  Миколаївні,  викладачу  біології  та  хімії  Державного
професійно-технічного навчального закладу «Марганецький професійний
ліцей»  Дніпропетровської  області  Переясловій  Оксані  Сергіївні,
викладачу  англійської  мови  Державного  професійно-технічного
навчального  закладу  «Марганецький  професійний  ліцей»
Дніпропетровської області.

2. Касьянову  Василю  Онисимовичу,  майстру  виробничого  навчання
Державного професійно-технічного навчального закладу «Марганецький
професійний ліцей»  Дніпропетровської області.



3. Шубіну Анатолію Григоровичу, вчителю фізики загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  №30  м.  Житомира,  керівнику  гуртка  «Основи  науково-
дослідницької  діяльності»  Житомирського  міського  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді.

4. Слюсарєвій  Надії  Анатоліївні,  педагогу-організатору,  керівнику  гуртка
«Юні  лісівники»  Лиманської  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів
Луганської області.

5. Фрис  Юрію  Степановичу,  вчителю  хімії  Борщовицького  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
Дошкільний навчальний заклад» Львівської області. 

6. Колб  Ларисі  Євгенівні,  вчителю  географії  Борщовицького  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
Дошкільний навчальний заклад» Львівської області.

7. Дубачинській  Ірині  Михайлівні,  вчителю  математики  та  фізики
Нововасилівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Єланецького
району Миколаївської області.

8. Куруч  Тамарі  Георгіївні,  вчителю  фізики  Тарутинського  навчально-
виховного комплексу Тарутинського району Одеської області.

9. Голоднюк Світлані Леонідівні, вчителю фізики Новоселівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Одеської області. 

10.Гончаровій Ірині Миколаївні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи Болградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Одеської
області.

11.Щербак  Олені  Сергіївні,  вчителю  фізики  Комунального  закладу
«Полтавська  загальноосвітня  школа   I-III  ступенів  №24  Полтавської
міської ради Полтавської області».

12.Білокінь  Максиму  Васильовичу,  вчителю  фізики  Пальчиківського
навчально-виховного комплексу Полтавської  районної ради Полтавської
області.

13.Литвиненко  Олені  Вікторівні,  керівнику  наукової  секції  «Фізика»
Роменської  міської  МАН  учнівської  молоді  Роменської  міської  ради
Сумської області.

14.Мельничуку  Василю  Ростиславовичу,  вчителю  географії  Шумського
ліцею Тернопільської області. 

15.Паламарчук  Людмилі  Миколаївні,  вчителю  географії  Комунального
закладу «Вільшанський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської
області. 

16.Браславець  Ірині  Вікторівні,  учителю  фізики  Комунального  закладу
«Дворічнокутянський  ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області. 



17.Михайленко  Ліні  Петрівні,  керівнику  біологічного  гуртка,  вчителю
біології Тубільцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської
районної ради Черкаської області.

18.Гаврилюк  Ганні  Дмитрівні,  керівнику  творчого  об'єднання  «Друзі
природи» Черкаського районного будинку дитячої та юнацької творчості
Черкаської  районної  ради  Черкаської  області  при  Тубільцівській
загальноосвітній школі I-III ступенів.

19.Азаренко  Юлії  Анатоліївні,  учителю  хімії  Коробківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  районної  ради
Херсонської області.

20.Гадомській  Іванні  Романівні,  вчителю  фізики  Коробківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  районної  ради
Херсонської області.

21.Верхману  Олександру  Аркадійовичу,  керівнику  гуртка  “Юний
винахідник”  Центру  науково-технічної  творчості  Оболонського  району
«Сфера» м. Києва.

22.Ніколайчук Аллі Дмитрівні, педагогу Шепетівського навчально-виховного
комплексу  №3  у  складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Н.
Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»
Хмельницької області. 

23.Денисюк  Світлані  Миколаївні,  педагогу  Шепетівського  навчально-
виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім.  Н.  Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»
Хмельницької області.

24.Пруській  Наталії  Станіславівні,  педагогу  Шепетівського  навчально-
виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім.  Н.  Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»
Хмельницької області.

25.Іщуку  Ігорю  Мартиновичу,  вчителю  біології  та  хімії  Житомирської
гуманітарної гімназії № 1 Житомирської області.

26.Пономаренко  Людмилі  Валентинівні,  вчителю  географії  Комунального
закладу  «Дивізійська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Татарбунарського району  Одеської області.

27.Чопик  Наталії  Леонідівні,  вчителю географії  Фонтанського Навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»
Лиманського району Одеської області.

28.Бердіній  Інні  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  Ямненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу
Мусієнка І.О. Сумської області.

29.Литвиненко  Олені  Вікторівні,  керівнику  наукової  секції  «Фізика»
Роменської  міської  МАН  учнівської  молоді  Роменської  міської  ради
Сумської області.



30.Литвиненко  Олені  Вікторівні,  керівнику  наукової  секції  «Фізика»
Роменської  міської  МАН  учнівської  молоді  Роменської  міської  ради
Сумської області.

31.Єрмаковій  Ірині  Василівні,  учителю  фізики  Комунального  закладу
«Дворічнокутянський  ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області.

32.Димашевській  Христині  Богданівні,  керівнику  гуртків  Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області.

33.Хабі  Богдану  Михайловичу, керівнику  гуртка  Чортківського  районного
комунального  закладу  «Центр  науково-технічної  творчості  і  дозвілля
учнівської молоді» Тернопільської області.

34.Школьній  Раїсі  Миколаївні,  учителю  фізики  Баратівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області.

35.Мироненко  Олені  Володимирівні,  вчителю  біології  Грем'яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської області.

36.Коровяковій  Наталії  Володимирівні,  вчителю  фізики  Малоукраїнської
філії  Єланецької  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  Єланецької
районної ради Миколаївської області.

37.Коломієць Людмилі Андріївні, викладачу Вищого професійного училища
№7 м. Кременчука Полтавської області.

38.Андрушко Наталії Іванівні, вчителю біології та географії Дігтярівського
навчально-виховного  комплексу  Новгород-Сіверського  району
Чернігівської області.

39.Брадарській Марії Михайлівні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи»
Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської
області.

40.Ковтун  Ларисі  Олександрівні,  викладачу  фізики  Покровського  центру
підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покров
Дніпропетровської області.

41.Хир  Ларисі  Миколаївні,  учителю  інформатики  Баратівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області.

42.Хайчіній  Юлії  Миколаївні,  викладачу  предмета  «Основи
енергоефективності» Вищого професійного училища №7 м. Кременчука
Полтавської області.

43.Чистову  Михайлу  Олександровичу,  майстру  виробничого  навчання
Вищого професійного училища №7 м. Кременчука Полтавської області.

44.Шведун Ганні Григорівні, вчителю біології загальноосвітньої школи I-III
ступенів №123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.



45.Ковтун Тетяні Василівні, вчителю початкових класів, керівнику гуртка «Я
і енергія» Комунального закладу «Розівський районний Будинок дитячої
творчості» на базі Розівської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів
Розівської районної ради Запорізької області.

46.Пономаренко  Людмилі  Валентинівні,  вчителю  географії  Комунального
закладу  «Дивізійська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Татарбунарського району Одеської області.

47.Волошиній  Марії  Сергіївні,  учителю  фізики  Смілянського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В.Т.
Сенатора» Смілянської міської ради Черкаської області.

48.Кравчук  Галині  Володимирівні,  викладачу  охорони  праці  та  екології
Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу м.
Києва.

49.Хир  Ларисі  Миколаївні,  учителю  інформатики  Баратівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  керівнику  студії  мультиплікації
Снігурівського району Миколаївської області.

50.Шубчинському   Василю   Дмитровичу,  викладачу  Міжрегіонального
вищого професійного  будівельного  училища  м. Краматорська Донецької
області.

V.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівників
робіт  за  багаторічну  результативну  підготовку  учнівської  молоді  в
напрямку  енергозбереження  у  Всеукраїнському  конкурсі  «Енергія  і
середовище»:

1. Шведун Ганну Григорівну, вчителя біології  закладу загальної  середньої
освіти №123 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

2. Шубіна  Анатолія  Григоровича,  керівника  гуртків  при  Житомирському
міському центрі  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  вчителя
фізики загальноосвітньої школи № 30 м. Житомира. 

3. Кабакову Олену Василівну, вчителя фізики Енергодарського навчально-
виховного  комплексу  №5,  керівника  гуртка  Енергодарської  МАН  м.
Запоріжжя.

4. Шелухіну  Зою  Василівну, методиста   ДНЗ   «Багатопрофільний  центр
професійно-технічної освіти» м. Токмак  Запорізької області.

5. Школьну  Раїсу  Миколаївну,  учителя  фізики  Баратівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області.

6. Шубчинського   Василя   Дмитровича,  викладача  Міжрегіонального
вищого професійного  будівельного  училища  м. Краматорська Донецької
області.



7. Верхмана  Олександра  Аркадійовича,  керівника  гуртка  «Юний
винахідник» Центру науково-технічної творчості «СФЕРА» Оболонського
району м. Києва.

8. Василець  Аллу  Анатоліївну,  вчителя  фізики  Вознесенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 5 Миколаївської області.

9. Димашевську  Христину  Богданівну,  керівника  гуртків  позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості»  Бережанської  міської  ради  м.  Бережани  Тернопільської
області.

10.Волошину Марію Сергіївну, вчителя фізики І категорії Смілянського НВК
"Загальноосвітня  школа  І  ступеня  –  гімназія  ім.  В.  Т.  Сенатора"
Смілянської міської ради Черкаської області.

11.Хайчіну  Юлію  Миколаївну,  викладача  предмета  «Основи
енергоефективності»вищого професійного училища № 7 м. Кременчука
Полтавської області.

12.Ковтун  Ларису  Олександрівну, викладача  фізики  Покровського  центру
підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покров
Дніпропетровської області.

VІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високий
професіоналізм  та  роботу  в  журі  Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних
проектів з енергоефективності «Енергія і середовище – 2019»:

1. Недбайлу Олександру Миколайовичу, доктору технічних наук, старшому
науковому  співробітнику  відділу  теплофізичних  основ  енергоощадних
технологій Інституту технічної  теплофізики Національної  академії  наук
України. 

2. Ткаченку  Мирославу  Володимировичу,  кандидату  технічних  наук,
старшому  науковому  співробітнику  відділу  теплофізичних  основ
енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики Національної
академії наук України.

3. Божко  Ігорю  Костянтиновичу,  кандидату  технічних  наук,  старшому
науковомуоспівробітнику  відділу  теплофізичних  основ  енергоощадних
технологій Інституту технічної  теплофізики Національної  академії  наук
України.  

4. Радченку Олександру Григоровичу, доктору біологічних наук, професору,
провідному  науковому  співробітнику  інституту  зоології  ім.  І.І
Шмальгаузена Національної академії наук України.   

5. Вінницькій  Наталії  Миколаївні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Печерського
району м. Києва.



6. Степанець  Тетяні  Іванівні,  заступнику  директора  Дитячого  оздоровчо-
екологічного центру Оболонського району м. Києва.

7. Санковській  Ірині  Мечиславівні,  викладачу  кафедри  психології  та
методики дошкільної та початкової освіти ІППО Київського університету
імені Бориса Грінченка м. Києва.

8. Волошиній  Марії  Сергіївні,  вчителю  фізики  І  категорії  Смілянського
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І  ступеня  –
гімназія  імені  В.Т. Сенатора»  Смілянської  міської  ради  Черкаської
області.

9. Шереметі  Володимиру,  керівнику  Бюро  з  питань  екології  Української
греко-католицької церкви, доктору богословських наук.

10.Шведун  Ганні  Григорівні,  вчителю  біології  вищої  категорії,  вчителю-
методисту загальноосвітньої школи I-III ступенів № 123 м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області.

11.Валантирець  Наталії  Василівні,  начальнику  відділу  освіти  виконавчого
комітету  Білозірської  сільської  ради  Черкаського  району  Черкаської
області.

12.Петлицькій  Вікторії  Петрівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України. 

13.Поліхун Наталії Іванівні, завідувачу відділу підтримки обдарованості та
міжнародної  співпраці  Інституту  обдарованої  дитини  НАПН  України,
старшому науковому співробітнику, кандидату педагогічних наук.

14.Постовій Катерині Григорівні, старшому науковому співробітнику відділу
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України,
кандидату психологічних наук.

VІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  спонсорську
допомогу та створення призового фонду  конкурсу «Енергія і середовище –
2019 р.»

1. Гринчук  Світлані  Василівні,  директору  департаменту  з  питань  змін
клімату  та  збереження  озонового  шару  Міністерства  екології  та
природних ресурсів України.

2. Шереметі  Володимиру,  керівнику  Бюро  з  питань  екології  Української
греко-католицької церкви, доктору богословських наук. 

3. Козак Олені Меланівні, експерту Партнерської мережі "Освіта в інтересах
сталого  розвитку  в  Україні",  НУ  "Києво-Могилянська"  академія,
кандидату біологічних наук.

4. Солоненко Максиму Валентиновичу, директору з маркетингу та продажу
відділу Внутрішніх інженерних мереж компанії REHAU.



VІІІ. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  щиро  дякує
начальникам  департаментів  освіти  і  науки  обласних  державних
адміністрацій,  керівникам  закладів  загальної  середньої,  позашкільної,
професійно-технічної освіти та вищої освіти за проведену на високому рівні
організаційну роботу в цьому напрямі.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


