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

НАКАЗ
м. Київ

«14» лютого 2020 р.                                                                                  №12

Про підсумки Всеукраїнського
конкурсу молодіжних проектів
з енергозбереження 
«Енергія і середовище» 2019-2020 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  вересні  2019  року  –  січні  2020  року  Національний  еколого-
натуралістичний центр  учнівської  молоді  спільно  з  громадською організацію
“Екологічний  клуб  «Еремурус  -  Україна»  провели  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  Н  конкурс  було
надіслано 209 проектів за 5 номінаціями (147 учнівських та студентських робіт,
62 – педагогічних робіт).

Відповідно до рішення компетентного журі,

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних
проектів  з  енергозбереження  «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. Шубіна Михайла, учня 7 класу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  №  5,  вихованця  Житомирського  міського  центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  Житомирської  області,  з  роботою:
«Енергозберігаючий дитячий майданчик».(96 балів)
Керівник:  Шубін  Анатолій  Григорович,  вчитель  фізики  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 Житомирської області.



2.  Федорова  Валерія,  учня  6  класу  Комунального  закладу  «Дивізійська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Татарбунарського  району  Одеської
області,  з  роботою:    «Енергоефективні  лампи  –  шлях  до  заощадження
електроенергії».(95 балів)

ІІ місце

1.  Тігняна  Івана;  учня  9  класу Криворізької  гімназії  №95 Дніпропетровської
області, з роботою: «Ефективність застосування деяких альтернативних джерел
енергії у Кривому Розі». (84 бали)
Керівник:  Тігнян  Володимир  Миколайович,  вчитель  фізики  Криворізької
гімназії №95 Дніпропетровської області. 
2.  Мартинчук Анастасію,  ученицю 10 класу Житомирського міського центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Житомирської  області,  з
роботою: «П’єзогенератор для освітлення рекламних щитів».(83 бали)
Керівник:  Шубін  Анатолій  Григорович,  вчитель  фізики  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 Житомирської області.
3.  Захарчук  Надію,  Дубину  Олесю,  учениць  9  класу  опорного  закладу
«Бродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бродівської  районної ради
Львівської  області»,  з  роботою:  «Проєкт  «Вуличне  освітлення  на  сонячних
батареях – наша енергонезалежність та заощадливість».(83 бали)
Керівник:  Батенчук  Наталія  Петрівна,  вчитель  фізики  опорного  закладу
«Бродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бродівської  районної ради
Львівської області».

ІІІ місце

1. Васюту Яна, учня 11  класу Спаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Сосницької  районної  ради  Чернігівської  області,  з  роботою:  «Освітлення
вулиць природними джерелами енергії».(72 бали)
Керівник:  Хоменко Іван  Іванович,  учитель  фізики  та  інформатики  Спаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Сосницької районної ради  Чернігівської
області.
2.  Бублея  Владислава,  учня10  класу,  студента  ІІ  курсу  Маріупольського
професійного ліцею автотранспорту Донецької області, з роботою: «Створення
екологічного транспорту з використанням  інноваційних технологій».(73 бали)
Керівник:  Кононенко  Іван  Анатолійович,  викладач  професійно-теоретичної
підготовки  Маріупольського  професійного  ліцею  автотранспорту  Донецької
області.
3. Аніщенко Дар'ю, ученицю 9 класу Дмитрівської середньої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Дмитрівської  сільської  ради  Полтавської  області,  з
роботою:  «Встановлення  сонячної  електростанції  на  даху  Дмитрівської
середньо загальноосвітньої школи ї І-ІІІ ступенів Дмитрівської сільської ради
Полтавської області».(73 бали)
Керівник:  Носко  Віктор  Вадимович,  учитель  математики,  фізики  та
інформатики  Дмитрівської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Дмитрівської сільської ради Полтавської області.



4.  Угринюк  Марію,  ученицю  9  класу,  Матвіїва  Володимира,  учня  8  класу
Шманьківської  загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів Чортківського району,   
Ратушняк Вікторію, ученицю 8  класу  Заліснянської  загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Чортківського  району  Тернопільської  області,  вихованців
Чортківського  районного  комунального  закладу   «Центр  науково-технічної
творчості  і  дозвілля  учнівської  молоді»  Тернопільської  області,  з  роботою:
«Конструкція вітро-спірального насоса».(73 бали)
Керівник: Хаба Богдан Михайлович, керівник гуртка Чортківського районного
комунального закладу  «Центр науково-технічної творчості і дозвілля учнівської
молоді» Тернопільської області. 
5. Демчук Марту. ученицю 9 класу Щумського ліцею Тернопільської області, з
роботою:  «Перспективи  ефективної  утилізації  твердих побутових  відходів  на
Шумщині».(75 балів)
Керівник:  Калуш  Людмила  Юріївна,  вчитель  біології  Щумського  ліцею
Тернопільської області.

Номінація 2. Проект «Моє енергетичне рішення»:

І місце

1. Іваницького Олексія, учня 10 класу Житомирського міського центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  Житомирської  області,  з  роботою:
«Зарядка для туристів».(93 бали)
Керівник:  Шубін  Анатолій  Григорович,  керівник  гуртка  Житомирського
міського центру науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Житомирської
області.
2. Старуна Дмитра. учня 9 класу Комунального закладу «Роменська міська Мала
академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області, з
роботою: «Шкільна метеостанція для контролю температури, вологості та рівня
вуглекислого газу  в класі».(97 балів)
Керівник:  Худогов  Геннадій  Іванович,  керівник  гуртка  «Радіоелектроніка  та
приладобудування» Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді
Роменської міської ради Сумської області.

ІІ місце

1.  Ларченка  Сергія,  учня  11  класу,  Чередника  Олексія,  учня  9  класу
Комунального  закладу  "Горянівський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  Дошкільний  навчальний  заклад"
Дніпровської  районної  ради  Дніпровської  області,  вихованців  комунального
позашкільного навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою: «Перспектива отримання альтернативного джерела енергії з рослинної
сировини».(86 балів)
Керівники:  Гармаш  Світлана  Миколаївна,  доцент  кафедри  охорони  праці  та
БЖД  ДВНЗ  УДХТУ;  Боярчук  Іван  Павлович,  директор  комунального
позашкільного навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області;



Синичич Людмила Іванівна, методист комунального позашкільного навчального
закладу  "Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді"
Дніпровської районної ради Дніпропетровської області".
2. Лазарову Єлизавету, ученицю 10 класу Політехнічного ліцею Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут»,  з
роботою:  «Підвищення  ефективності  енергетичної  геліоустановки  з
концентратором сонячної енергії».(82 бали)
Керівник:  Козленко  Олег  Володимирович,  керівник  секції  технологічних
процесів та перспективних технологій Київської малої академії наук, завідувач
лабораторії кріогенної техніки ФМФ НТУУ «КПІ» 
ім. І. Сікорського.
3.  Антоненко  Анастасію,  Луценко  Олену,  учениць  9  класу  Вознесенської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів    №  5  Вознесенської  міської  ради
Миколаївської області, з роботою: «Вологозбираюча  установка для отримання
чистої  питної  води з повітря».(85 балів)
Керівник:  Василець  Алла  Анатоліївна.  вчитель  фізики  Вознесенської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів    №  5  Вознесенської  міської  ради
Миколаївської області.

ІІІ місце

1.  Заболотнікова  Євгена,  студента  ІІ  курсу  «Міжрегіонального  вищого
професійного  будівельного   училища  м.  Краматорська»  Донецької  області,  з
роботою:  «Мінімізація  енергоспоживання  з  використанням  геоконтура  для
односімейного будинку».(73 бали)
Керівник:  Шубчинський  Василь   Дмитрович,  викладач  «Міжрегіонального 
вищого   професійного   будівельного   училища  м.  Краматорська»  Донецької
області.
2.  Пахомову  Катерину,  ученицю  10  класу  Київської  гімназія  №  287
Святошинського району м.  Києва,  з  роботою:  «Енергоефективний будинок  –
комфорт, екологічність та економність для майбутніх поколінь».(76 балів)
Керівник: Корнич Анна Валеріївна, викладач фізики Київської гімназія № 287
Святошинського району м. Києва.
3.  Дем’янова  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юний  винахідник»  Центру   
науково-технічної творчості молоді «Сфера»  Оболонського  району м. Києва, з
роботою: «Терморегуляція повітря в будинках».(73 бали)
Керівник: Верхман Олександр Аркадієвич, керівник гуртка «Юний винахідник»
Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського  району м.
Києва.
4. Шауро Марину, ученицю 8 класу  Грем'яцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ  ступенів  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Паперова продукція і природні ресурси».(72 бали)
Керівник:  Мироненко  Олена  Володимирівна,  вчитель  біології  Грем'яцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської області.
5.  Мойсеєнка  Леонтія,  студента  ІІІ  курсу  Державного  навчального  закладу
“Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та  фізичною
підготовкою”, з роботою: «Проект — UASolar».(72 бали)



Керівник:  Протопопов  Валентин  Володимирович;  завідуючий  Навчально
практичного  Центру  відновлювальної  енергетики  Державного  навчального
закладу “Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною
підготовкою”.

Номінація 3. Інформування суспільства / пропаганда енергоефективності:

І місце

1. Лешко Аліну, ученицю 9 класу Дубриницької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Закарпатської області, з роботою: “Чиста Земля починається з тебе”.(88
балів)
Керівник:  Шоляк  Катерина  Василівна,  кандидат  біологічних  наук,  вчитель
біології  Дубриницької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Закарпатської
області.
2. Пашали Едуарда, учня 10 класу, Воскобойнік Анастасію, ученицю 
11 класу Новоселівського  закладу загальної середньої освіти Подільського р-ну
Одеської області, з роботою: «Чисте село – здорові люди».(91 бал)
Керівник: Голоднюк Світлана Леонідівна, вчитель фізики та математики вищої
категорії Новоселівській закладу загальної середньої освіти Подільського р-ну
Одеської області.

ІІ місце

1. Музиченка Іллю, учня 6 класу, Бикова Георгія, учня  11 класу  Баратівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області, з роботою: «Дбай про довкілля за кермом».(76 балів)
Керівник:  Хир  Лариса  Миколаївна,  учитель  інформатики  Баратівської
загальгноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області.
2.  Хайчіну  Марину, Ширяєва  Ярослава,  учні  II  курсу  Вищого професійного
училища  №7  м.  Кременчука  Полтавської  області,  з  роботою:  «Мультфільм
«Паралелі».(79 балів)
Керівник: Хайчіна Юлія Миколаївна, методист Вищого професійного училища
№7 м. Кременчука Полтавської області.
3.  Рудзінську  Вікторію,  ученицю 10  класу  Шумського  ліцею  Тернопільської
області, з роботою: «Проект «Співаємо про чистоту – живемо в чистоті»».(81
бал)
Керівник:  Кравчук  Олеся  Олександрівна  заступник  директора  з  навчально-
виховної роботи Шумського ліцеюТернопільської області.

ІІІ місце

1.  Голояда  Дмитра,  учня  6  класу,  Короля  Мануїла,  учня  7  класу,  Єрміліну
Олександру, ученицю 3 класу, вихованці  гуртка «Я і  енергія»  Комунального
закладу   «Розівський  будинок  дитячої  творчості»  Розівської  селищної  ради
Розівського району Запорізької області з роботою:  «Збережемо електроенергію
— збережемо природу».(70 балів)



Керівник:  Ковтун  Тетяна  Василівна,  вчитель  початкових  класів  Розівського
закладу загальної середньої освіти №2 I-III ступенів Розівської селищної ради
Розівського  району  Запорізької  області,  керівник  гуртка  «Я  і  енергія»
комунального закладу  «Розівський будинок дитячої творчості».
2. Скіпу Вікторію, Замоту Анну, Калашник Юлію, учениць 9 класу Лиманської
загальноосвітньої  школи І  –  ІІІ  ступенів  Старобільського  району Луганської
області, з роботою: «За життя без сміття».(68 балів)
Керівники: Слюсарєва Надія Анатоліївна, педагог-організатор, керівник гуртка
«Юні  лісівники»  Лиманської  загальноосвітньої  школи  І  –  ІІІ  ступенів
Старобільського   району  Луганської  області;  Бриніна  Ольга  Григоріївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель біології Лиманської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ  ступенів Старобільського  району Луганської
області.
3. Демчана Дмитра, Демчан Марту, учнів 11 класу Збаразької загальноосвітньої
школи I-III ст. №1  Збаразького району Тернопільської області, з роботою: «Zero
Waste School Zbarazh». (74 бали)
Керівник:  Шокало  Наталя  Олександрівна,  вчитель  біології  та  медицини
Збаразької  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  №1  Збаразького  району
Тернопільської області.

Номінація 4 для студентів: «Біоінженерія та зміна клімату»

І місце

1. Перцева Олексія, студента ІІ курсу «Міжрегіонального  вищого професійного
будівельного   училища   м.  Краматорська»  Донецької  області,  з  роботою:
«Технологія видалення надлишкового мулу в очисних спорудах».(80 балів)
Керівник:  Шубчинський  Василь   Дмитрович,   викладач  «Міжрегіонального
вищого  професійного  будівельного   училища   м.  Краматорська»  Донецької
області.
ІІ місце

1. Голубаша Івана, студента ІІ курсу «Міжрегіонального  вищого професійного
будівельного   училища   м.  Краматорська»  Донецької  області,  з  роботою:
«Глибока біологічна очистка стічних вод від сполук азоту».(90 балів)
Керівник:  Шубчинський  Василь   Дмитрович,   викладач  «Міжрегіонального
вищого  професійного  будівельного   училища   м.  Краматорська»  Донецької
області.

ІІІ місце

1.  Демуса  Богдана,  студента  ІІ  курсу  Державного  професійно-технічного
навчального  закладу  «Яготинський  центр  професійно-технічної  освіти»
Київської області, з роботою: «Майбутнє середовище за альтернативно чистими
джерелами енергії !!!».(70 балів)
Керівник:  Прокіпчук  Дмитро  Сергійович,  майстер  виробничого  навчання
Державного  професійно-технічного  навчального  закладу  «Яготинськийцентр
професійно-технічної освіти» Київської області.



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

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

1. Синявського Владислава, учня 10 класу професійно-технічного училища №2
м.  Дніпро  Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Біопаливо  –  ефективне
рішення енергетичної проблеми».
Керівник:  Сінкевич  Валентина  Вільгельмівна,  викладач  фізики  професійно-
технічнеого училища №2 м. Дніпро Дніпропетровської області.
2.  Пилипчук  Катерину,  ученицю  7  класу  опорного  навчального  закладу
«Левківська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Житомирської  районної
ради» Житомирської області, з роботою: «Вирощування енергетичної рослини
павловнії повстяної та вивчення перспективи використання її в біоенергетиці».
Керівник: Остапчук Світлана Юріївна, вчитель біології  опорного навчального
закладу  «Левківська  загальносвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Житомирської
районної ради» Житомирської області.
3. Куруца  Василя, учня 10 класу Березниківської  загальноосвітньої  школи 
І-ІІІ  ступенів  Свалявської  районної  ради Закарпатської  області, з роботою:
«Енергія і середовище».
Керівник:  Гудак  Марія   Миколаївна,  вчитель  хімії   Березниківської
загальноосвітньої  школи   І-ІІІ   ступенів   Свалявської   районної   ради
Закарпатської  області.
4.  Цимбаліста  Кирила,  студента  ІІ  курсу  Державного  професійно-технічного
навчального  закладу  «Фастівський  центр  професійно-технічної  освіти»
Київської  області,  з  роботою:  «Сонячні  панелі,  як  альтернатива  тепловим
двигунам».
Керівник:  Єрмак  Дмитро  Миколайович,  викладач  фізики  і  астрономії 
Державного  професійно-технічного  навчального  закладу  «Фастівський  центр
професійно-технічної освіти Київської області.
5.  Пристінського  Олега,  Журавльова  Дмитра,  студентів  ІІ  курсу  Вищого
професійного училища № 92 м. Сєвєродонецьк Луганської області, з роботою:
«Пробач, Земля!».
Керівник: Крюк Дмитро Вікторович,  викладач фізики та математики Вищого
професійного училища №92 м. Сєвєродонецьк Луганської області.  
6. Мачевську Христину, ученицю 11 класу закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва Сокальської районної
ради  Львівської  області,  з  роботою:  «Сонячна  енергетика  —  як  можлива
альтернатива енергонезалежності окремих домогосподарств».
Керівник: Мроць Ольга Петрівна, вчитель біології закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва  Сокальської
районної ради Львівської області.
7. Дронову Ангеліну, ученицю 8 класу Петрівської  загальноосвітньої  школи І-
ІІ  ступенів  Білгород-Дністровського  району  Одеської  області,  з  роботою:



«Потенціал  і  перспективи  використання  твердого  біопалива  в  Одеській
області».
Керівник: Кутасевич Наталія Михайлівна, вчитель хімії та фізики Петрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів   Білгород-Дністровського  району
Одеської області.
8. Іванову  Олену, ученицю 10 класу Болградської загальноосвітньої школи I-III
ступенів  №2  Одеської  області,  з  роботою:  «Видобування  сонячної
електроенергії в м. Болград».
Керівник:  Іванова  Марина  Захарівна,  вчитель  біології  Болградської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Одеської області.
9.Антонюка  Владислава,  учня  11  класу  Шумського  ліцею  Тернопільської
області, з роботою: «Сонячна енергія – невичерпна сила».
Керівник:  Мельничук  Василь  Ростиславович,  вчитель  географії  Шумського
ліцею Тернопільської області.
10.  Протасенко  Марину,  ученицю  10  класу  Комунального  закладу
«Дворiчнокутянський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області, з
роботою:  «Альтернатива  спалюванню  листя  –  здоров'я  наших  дітей.  Опале
листя — альтернативне та невичерпне джерело енергії».
Керівник:  Браславець  Ірина  Вікторівна,  вчитель  фізики  та  інформатики
комунального закладу «Дворiчнокутянський ліцей» Дергачівської районної ради
Харківської області.
11.  Неділько  Олександру,  ученицю  10  класу  Мошнівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області,  з роботою:
«Конструктивні  особливості  будови  та  обрахунок  окупності  сонячної
електростанції на 30 квт збудованої на приватній території с. Мошни».
Керівник:  Крамар  Наталія  Григорівна,  вчитель  фізики  Мошнівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Черкаської  районної  ради  Черкаської
області; Хулап Людмила Іванівна, керівник студії «Флора» комунальний заклад
«Черкаськоий  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної ради».
12. Логвин Діану, ученицю 11 класу Ковчинського закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Л.П.  Деполович  Куликівської  селищної  ради
Куликівського  району  Чернігівської  області,  з  роботою:  «Доцільність
використання альтернативних джерел тепла в Ковчинському закладі освіти».
Керівник: Ткаченко Людмила Федорівна, учитель біології Ковчинського закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Л.П.  Деполович  Куликівської
селищної ради Куликівського району Чернігівської області.

Номінація 2. Проект «Моє енергетичне рішення»:

1. Зелінську Анастасію, ученицю 9 класу  комунального закладу «Гуманітарна
гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради» Вінницької області, з
роботою: «Проект «Моє енергетичне рішення».
Керівник: Костюк Людмила Йосипівна, вчитель української мови та літератури
комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1 
ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради» Вінницької області.
2. Червінського Дениса, Нимирівського Назара, Волинця Володимира, студентів
І курсу Державного  навчального  закладу «Вище професійне училище №7 м.



Вінниці»,  з  роботою:  «Оцінка  та  попередження  небезпеки   забруднення
шкідливими речовинами повітряного середовища навчальної майстерні під час
зварювальних процесів».
Керівник: Бартко Алла Едмундівна, заступник директора з навчальної роботи,
Палій Алла Василівна, вчитель біології Державного навчального закладу «Вище
професійне училище №7 
м. Вінниці».
3.  Павлік  Вікторію,  ученицю  9  класу  Комунального  закладу  «Луцький
навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №22  -
ліцей»  Луцької  міської  ради  Волинської  області,  з  роботою:
«Енергоефективність у побуті – крок до добробуту».
Керівник:  Денисюк  Наталія  Михайлівна,  заступник  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Комунального  закладу  «Луцький  навчально-виховний
комплекс  загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів №22 -  ліцей» Луцької  міської
ради Волинської області. 
4.  Занюка  Владислава,  учня  9  класу,  вихованця  Локачинського  районного
Будинку школяра Волинської області, з роботою: «Використання енергії Сонця
в домашніх умовах».
Керівник: Купріюк Юрій Олександрович, керівник гуртка «Юні раціоналізатори
і винахідники» Локачинського районного Будинку школяра Волинської області.
5.  Синицю  Артема,  студента  ІІІ  курсу  Державного  навчального  закладу
«Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» м. Токмак Запорізької
області,  з  роботою:  «Екологічний  проект:  «Дослідження  ефективності
використання  відходів  із  виробничої  діяльності  за  професією  «кравець»  у
Державному  навчальному  закладі  «Багатопрофільний  центр  професійно-
технічної освіти» як  одного із варіантів вирішення екологічних проблем в м.
Токмак  Запорізької  області  та  формування  екологічного мислення  здобувачів
освіти».
Керівники:  Шелухін  Сергій  Станіславович,  викладач   спецдисциплін  основ
енергозбереження  Державного навчального закладу «Багатопрофільний центр 
професійно-технічної  освіти»  м.  Токмак  Запорізької  області;  Шелухіна  Зоя
Василівна,  викладач  фізики,  методист  Державного  навчального  закладу
«Багатопрофільний центр  професійно-технічної освіти» м. Токмак Запорізької
області.
6. Кучеренка Олега, учня 10 класу Енергодарського багатопрофільного ліцею,
члена  Енергодарської  малої  академії  наук  учнівської  молоді  Енергодарської
міської  ради  Запорізької  області,  з  роботою:  «Дослідження  ефективності
використання теплового захисту тепломереж».
Керівник:  Кабакова  Олена  Василівна,  вчитель  фізики  та  астрономії
Енергодарського  навчально-виховного  комплексу  №5,  керівник  гуртків
Енергодарської  малої  академії  наук  учнівської  молоді  Енергодарської  міської
ради  Запорізької  області;  Кучеренко  Наталія  Миколаївна,  керівник  гуртків
Енергодарської  малої  академії  наук  учнівської  молоді  Енергодарської  міської
ради Запорізької області.
7. Ляшук Марію, Курамшина Яна, вихованців ІІІ року навчання структурного
підрозділу «Запорізька дитяча залізниця» регіональної  філії  «Придніпровська
залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця», з роботою: «Модернізація



освітлення  структурного  підрозділу  «Запорізька  дитяча  залізниця»:  заміна
ртутьвмісних ламп на світлодіодні».
Керівник:  Калашник  Інна  Георгіївна,  інструктор  виробничого  навчання 
структурного підрозділу «Запорізька дитяча залізниця».
8.  Бистрику  Аріну,  ученицю  6  класу  комунального  закладу  «Дивізійська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Татарбунарського  району  Одеської
області, з роботою: «Правила енергозбереження у побуті».
Керівник:  Пономаренко  Людмила  Валентинівна,  вчитель  географії
Комунального  закладу  «Дивізійська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Татарбунарського району Одеської області.
9. Шаповала Володимира, учня 11 класу Комунального закладу «Ширяївский
ОК  №1»  Ширяївського  району  Одеської  області,  з  роботою:  «Шляхи
енергозбереження в нашій школі».
Керівник:  Шаповал  Наталія  Володимирівна;  вчитель  фізики  Комунального
закладу «Ширяївский ОК №1» Ширяївського району Одеської області.
10.  Спасову  Аліну,  Марковець  Миколу,  учнів  9  класу  Залізничненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Болградської  районної  ради  Одеської
області, з роботою: Проект «Три «Е»: економіка, енергетика, екологія».
Керівники: Мокан Ольга Василівна, педагог Залізничненської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Болградської  районної  ради  Одеської  області;  Гроздєва
Анастасія Миколаївна педагог Залізничненської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Болградської районної ради Одеської області.
11. Верінге Андрія, учня 10 класу Дворічанського ліцею Дворічанської районної
ради  Харківської  області,  з  роботою:  «Енергоефективність  –  збереження
довкілля!».
Керівник:  Шипілов  Володимир  Васильович,  вчитель  фізики  Дворічанського
ліцею Дворічанської районної ради Харківської області.
12.  Грицюка  Павла,  студента  ІІІ  курсу  Державного  навчального  закладу
“Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та  фізичною
підготовкою”, з роботою: «Проект —Ukranian Speed USPEED-D2».
 Керівник  -  Протопопов  Валентин  Володимирович;  завідуючий  ,  Навчально-
практичного  Центру  відновлювальної  енергетики  Державного  навчального
закладу  “Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною
підготовкою”.  
13.  Волкова  Юрія,  Срібного Валерія,  вихованців  гуртка  «Юний винахідник»
Центру   науково-технічної творчості молоді «Сфера»  Оболонського  району м.
Києва, з роботою: «Пожежна труба для гасіння великих лісових пожеж».
Керівник: Верхман Олександр Аркадієвич, керівник гуртка «Юний винахідник»
Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського  району м.
Києва.

Номінація 3. Інформування суспільства / пропаганда енергоефективності:

1. Яценко Марину, Дацюк Валерію, учениць 11 класу Луцької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  23  Луцької  міської  ради  Волинської  області,  з
роботою:«Енергозбереження».
Керівник:  Риковська  Тетяна  Григорівна,  педагог  Луцької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради Волинської області.



2. Ковтуна Олександра, студента І курсу  Запорізького Гуманітарного коледжу
Національного Університету «Запорізька  Політехніка»  м. Запоріжжя, Мищенка
Владислава,  учня  II  курсу  Покровського центру підготовки  і  перепідготовки
робітничих кадрів  м. Покров Дніпропетровської області, з роботою: «Подорож
собак».
Керівник: Ковтун Лариса Олександрівна, викладач фізики Покровського центру
підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покров  Дніпропетровської
області.
3.  Сич  Поліну,  ученицю  І  курсу  Покровського  центру  підготовки  і
перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покров  Дніпропетровської  області,  з
роботою:  «Гра Дракон 1».
Керівник: Ковтун Лариса Олександрівна, викладач фізики Покровського центру
підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покров  Дніпропетровської
області.
4. Петренко Максима, учня 11 класу Коростенської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №11 Житомирської області, з роботою: «Збирай пластик роздільно –
живи екологічно».
Керівник:  Мельник  Сніжана  Валеріївна,  вчитель  інформатики,  Коростенської
загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №11 Житомирської області.
5.  Чернову  Дарину,  Кабанову  Карину,  учениць  7  класу  Кушугумського
навчально – виховного комплексу «Інтелект» Запорізького району Запорізької
області, з роботою: «Проект «Енергозбереження в побуті»».
Керівник: Кудлай Оксана Сергіївна, вчитель біології та екології, керівник гуртка
Кушугумського навчально-виховного комплексу «Інтелект» Запорізької області. 
6.  Дубицьку  Катерину,  ученицю  10  класу   (І  курс  навчання)  Державного
навчального закладу Дніпрорудненський професійний ліцей Запорізької області,
з роботою: «Збережемо енергію – збережемо планету».
Керівники:  Шевцова  Олена  Анатоліївна,  викладач  хімії  Державного
навчального  закладу  «Дніпрорудненський  професійний  ліцей»  Запорізької
області;  Данилюк Наталія Іванівна, викладач екології Державного навчального
закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей» Запорізької області.
7. Головко Богдану, Джєгін Юлію, Когут Оксану, учениць 11 класу Львівської
середньої  загальноосвітньої  школи  №  23  Львівської  області,  з  роботою:
«Компостуємо локально – бережемо Планету глобально!».
Керівник:  Шувар  Наталія  Мирославівна,  кандидат біологічних  наук,  вчитель
предмету «Основи здоров’я» Львівської середньої загальноосвітньої школи №
23 Львівської області.
8.  Ніколаєву  Євгенію,  ученицю  11  класу  Новотроянівського  навчально-
виховного комплексу, вихованку гуртка  «Юні охоронці природи» Болградського
районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  з  роботою:
«Енергозбереження — справа всіх, користь для кожного».
Керівник:  Брадарська  Марія  Михайлівна,  викладач  гуртка  «Юні  охоронці
природи»
9.  Гальченко  Ксенію,  Олешко  Катерину,  вихованців  екологічного  клубу
«Комек», учениць 8 класу загальноосвітньої школи 
І-ІІІ  ступенів  №2    Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області,  з
роботою:  «Бережіть природу! Сортуйте сміття!».



Керівник:  Балабась  Інна  Віталіївна,  вчитель  географії  та  біології
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №2   Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
10. Євтушенко Тіну, ученицю 8 класу Гриньківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  ім.  М.В.  Лисенка  Глобинського  району  Полтавської  області,  з
роботою: «7 пелюсток до енергоефективності».
Керівник:  Курченко  Галина  Вікторівна,  вчитель  Гриньківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. М.В. Лисенка Глобинського району
Полтавської області.
11.  Хайчіну Марину, Ширяєва Ярослава,  учні II  курсу Вищого професійного
училища  №7  м.  Кременчук  Полтавської  області,  з  роботою:  «Мультфільм
«Паралелі».
Керівник: Хайчіна Юлія Миколаївна, методист Вищого професійного училища
№7 м. Кременчук Полтавської області.
12.  Лазебного  Назара,  Павленка  Дмитра,  учнів  8  класу  Роменської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №4  Сумської  області,  з  роботою:
«Мультфільм  «Енергозбереження та моє зелене майбутнє».
Керівник:  Новак  Юлія  Михайлівна,  вчитель  інформатики  Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Сумської області.
13.  Кононенко Аліну, Москалик Анну, учениць 8  класу Роменського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №11 Роменської міської ради Сумської
області, з роботою: «Сортуй сміття – врятуй життя».
Керівник:  Іваненко  Олена  Миколаївна,  вчитель  фізики  Роменського  закладу
загальної освіти І-ІІІ ступенів №11 Роменської міської ради Сумської області.
14. Оберського Олександра, учня 9 класу, вихованця  гуртка «Школа лідерства»;
Герасиміву Лідію, ученицю 8 класу Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого,
вихованку  гуртка  «Екологічна  стилістика»  позашкільного  комунального
навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Бережанської
міської ради Тернопільської області, з роботою: «Шкільний еко-щоденник».
Керівник: Димашевська Христина Богданівна, керівник гуртків Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Бережанської міської ради Тернопільської області.  
15. Хоменко Ангеліну, вихованка комунального закладу «Чернігівська обласна
станція  юних  натуралістів»  (на  базі  ліцею  №32),  ученицю  11  класу
Чернігівського ліцею №32 Чернігівської  міської  ради Чернігівської  області.  з
роботою: «Вчимося бути ощадливими».
Керівник:  Бузунко  Петро  Андрійович,  керівник  гуртка  «Основи  біології»
комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  (на
базі ліцею №32).
16. Малая Олега, учня 9 класу Дігтярівського  навчально-виховного комплексу
Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської  області,  з  роботою:
«Інформаційно-пропагандистський плакат «Енергія і середовище».
Керівник:  Андрушко  Наталія  Іванівна,  вчитель  географії  і  біології
Дігтярівського навчально-вихвоаного комплексу Новгород-Сіверської районної
ради Чернігівської області.
17.  Левченко Юлію,  студентку  групи  А-25  Київського  вищого  професійного
училища  технології  та  дизайну  одягу,  з  роботою:  «Пропаганда
енергозбереження».



Керівник: Кравчук Галина Володимирівна, викладач екології Київського вищого
професійного училища технології та дизайну одягу.
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 «Географія, екологія»:

ІІI місце

1. Кравченко Ліну Миколаївну, вчителя географії та економіки  комунального
закладу Запорізька спеціалізована школа – інтернат ІІ – ІІІ ступенів «Січовий
колегіум» Запорізької  обласної  ради,  з  роботою: «Проект «Як відходи дають
доходи»». (79 балів)
2. Райкову Вероніку Петрівну, вчителя географії, Червенкову Ольгу Степанівну,
педагога-організатора  Василівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Болградської  районної  ради  Одеської  області,  з  роботою:  «Проект  на  тему:
«Земля -  наш спільний дім»» (78,5 балів)

Номінація «Енергозбереження»:

І місце

Дацюк  Світлану  Миколаївну,  Шевчук  Надію  Олександрівну,  вчителів
Гринівецького  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітній  навчальний
заклад  І-ІІ  ступенів  –  заклад  дошкільної  освіти»  Любарської  селищної  ради
Житомирської  області,  з  роботою:  «Наочний  посібник  «Енергія  навкруги:
традиції, перспективи, використання, збереження»». (90 балів)

ІІ місце

Іванову Марину, вчительку Болградської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№2 Одеської області, з роботою: «Дидактичний комплект «Енергозбереження в
побуті»». (80 балів)

Номінація «Фізика. Математика»:

ІІІ місце

1.  Райкову  Вероніку  Петрівну,  вчительку  географії,  Червенкову  Ольгу
Степанівну, педагога-організатора  Василівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Болградської районної ради Одеської області, з роботою: «Проект на
тему: «Земля -  наш спільний дім»». (78,5 балів)
2.  Гаврилів  Надію  Володимирівну,  вчительку  Гусаківського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній  навчальний заклад  І  –  ІІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Шегинівської  сільської  ради  Мостиського



району Львівської  області,  з  роботою:  «Конспект  уроку «Прості  енергетичні
рішення проти змін клімату»». (75 балів)

Номінація «Хімія. Біологія»:

ІІІ місце

Головчук Олесю Іванівну, вчительку Лужанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Закарпатської області, з роботою: «Конспект уроку - засідання гуртка
"Зелений пакет" на тему "Лісове господарство і довкілля"». (77 балів)

Номінація «Позашкільна робота»:

І місце

Самойленко  Ніну  Олексіївну,  Пирог  Орину  Андріївну,  Борсук  Наталію
Петрівну,  педагогів  Комунального  закладу  «Міський  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської
області, з роботою: «Заняття-семінар «За чисте довкілля! Сортування сміття як
основа рециклінгу»» (90 балів).

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

І місце

1. Хайчіну Юлію Миколаївну, методистку Вищого професійного училища №7
м. Кременчук Полтавської області, з роботою: «Ігрова панель «ЕкоІнтелект»».
(96,3 балів)
2. Волошину Марію Сергіївну, вчительку фізики вищої  категорії
Смілянського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І
ступеня  -  гімназія  імені  В.Т. Сенатора» Смілянської  міської  ради Черкаської
області, з роботою: «ЕКО - календар «Енергія і середовище»,
 
ІІ місце

1.  Сакали  Софію  Дмитрівну, вчительку  початкових  класів,  керівника  гуртка
«Веселі бджілки» Табаківської загальноосвітньої школи Болградського району
Одеської області, з роботою: «Гра-квест «Уявна подорож до Екокраїни «Знай,
зберігай!»» (87 балів)
2.  Демирову  Ганну  Георгіївну,  вчительку  математики  Виноградівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  ім.  О.О.Банєва  Болградської  районної
ради Одеської області, з роботою: «Математичні задачі екологічного змісту (для
учнів 5-6 класів)». (80,5 балів)



ІІІ місце

1.Євтушину  Ольгу  Сергіївну,  вчительку  географії  та  економіки  Тинненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рівненської  області,  з  роботою:
«Сценарій  екологічного  бумерангу  «Прості  енергетичні  рішення  проти  змін
клімату»». (74,3 бали)
2.  Бондзюх  Надію  Богданівну,  викладача-методиста  вищої  кваліфікаційної
категорії  біології,  екології,  географії,  державного  навчального  закладу
«Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну», з роботою:
«Відеоролик «Енергозбереження»». (73 бали)
3. Шелухіна Сергія Станіславовича, викладача  спецдисциплін, основ       
енергозбереження,  Шелухіну  Зою  Василівну, викладачку  фізики,  методистку
державного  навчального  закладу  «Багатопрофільний  центр  професійно-
технічної освіти» м. Токмак Запорізької області, з роботою: «Екологічні правила
поведінки обізнаних фізиків». (75,3 бали)
 
ІV.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки України керівникам робіт
фіналістів  Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних  проектів  з
енергозбереження «Енергія і середовище»:

1.  Шубіну  Анатолію  Григоровичу,  вчителю  фізики  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Житомирської області.
2. Тігняну Володимиру Миколайовичу, вчителю фізики Криворізької гімназії 
№ 95 Дніпропетровської області. 
3. Батенчук Наталії Петрівні,  вчительці фізики опорного закладу «Бродівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Бродівської  районної ради Львівської
області».
4.  Хоменку  Івану  Івановичу,  учителю  фізики  та  інформатики Спаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сосницької районної ради Чернігівської
області.
5.  Кононенку  Івану  Анатолійовичу,  викладачу  професійно-теоретичної
підготовки  Маріупольського  професійного  ліцею  автотранспорту  Донецької
області.
6.  Носку  Віктору  Вадимовичу, учителю  математики,  фізики  та  інформатики
Дмитрівської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Дмитрівської
сільської ради Полтавської області.
7.  Хабі  Богдану  Михайловичу,  керівнику  гуртка  Чортківського  районного
комунального закладу  «Центр науково-технічної творчості і дозвілля учнівської
молоді» Тернопільської області. 
8. Калуш Людмилі Юріївні, вчительці біології Шумського ліцею Тернопільської
області.
9.  Шубіну  Анатолію Григоровичу, керівнику гуртка  Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської області.
10.  Худогову  Геннадію  Івановичу,  керівнику  гуртка  «Радіоелектроніка  та
приладобудування» Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді
Роменської міської ради Сумської області.



11. Гармаш Світлані Миколаївні, доценту кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ
УДХТУ.
12.  Боярчуку  Івану  Павловичу,  директору  комунального  позашкільного
навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області.
13.  Синичич  Людмилі  Іванівні,  методистці  комунального  позашкільного
навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області".
14.  Козленку Олегу Володимировичу, керівнику секції технологічних процесів
та  перспективних  технологій  Київської  малої  академії  наук,  завідувачу
лабораторії кріогенної техніки ФМФ НТУУ «КПІ» 
ім. І. Сікорського.
15.  Василець  Аллі  Анатоліївні,  вчительці  фізики  Вознесенської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  Вознесенської  міської  ради
Миколаївської області.
16.   Шубчинському  Василю   Дмитровичу,  викладачу  «Міжрегіонального 
вищого   професійного   будівельного   училища  м.  Краматорська»  Донецької
області.
17.  Корнич  Анні  Валеріївні,  викладачці  фізики  Київської  гімназії  №  287
Святошинського району м. Києва.
18. Верхману Олександру Аркадієвичу, керівнику гуртка «Юний винахідник»
Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району 
м. Києва.
19.  Мироненко  Олені  Володимирівні,  вчительці  біології  Грем'яцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської області.
20.  Протопопову  Валентину  Володимировичу,  завідуючому  Навчально-
практичного  Центру  відновлювальної  енергетики  Державного  навчального
закладу  “Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною
підготовкою”.
21. Шоляк Катерині Василівні, кандидатці біологічних наук, вчительці біології
Дубриницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Закарпатської області.
22.  Голоднюк  Світлані  Леонідівні,  вчительці  фізики  та  математики  вищої
категорії  Новоселівського  закладу  загальної  середньої  освіти  Подільського
району Одеської області.
23.  Хир  Ларисі  Миколаївні,  вчительці  інформатики  Баратівської
загальгноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області.
24.  Хайчіній Юлії Миколаївні, методистці Вищого професійного училища № 7
м. Кременчука Полтавської області.
25.  Кравчук Олесі  Олександрівні,  заступниці директора з  навчально-виховної
роботи Шумського ліцею Тернопільської області.
26. Ковтун Тетяні Василівні,  вчительці початкових класів Розівського закладу
загальної  середньої  освіти  №  2  I-III  ступенів  Розівської  селищної  ради
Розівського  району  Запорізької  області,  керівниці  гуртка  «Я  і  енергія»
комунального закладу «Розівський будинок дитячої творчості».



27.   Слюсарєвій  Надії  Анатоліївні,  педагогу-організатору,  керівнику  гуртка
«Юні  лісівники»  Лиманської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Старобільського району Луганської області.
28.  Бриніній  Ользі  Григоріївні,  заступниці  директора  з  навчально-виховної
роботи, вчительці біології  Лиманської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Старобільського району Луганської області.
29.  Шокало Наталі  Олександрівні,  вчительці  біології  та  медицини Збаразької
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 Збаразького району Тернопільської
області.
30.  Прокіпчуку  Дмитру  Сергійовичу,  майстру  виробничого  навчання
Державного професійно-технічного навчального закладу  «Яготинський  центр
професійно-технічної освіти» Київської області.
31.  Сінкевич  Валентині  Вільгельмівні,  викладачці  фізики професійно-
технічного училища № 2 м. Дніпро Дніпропетровської області.
32. Остапчук Світлані Юріївні, вчительці біології опорного навчального закладу
«Левківська загальносвітня школа І-ІІІ ступенів» Житомирської районної ради»
Житомирської області.
33.  Гудак  Марії   Миколаївні,  вчительці  хімії  Березниківської
загальноосвітньої школи  І-ІІІ  ступенів  Свалявської  районної  ради
Закарпатської  області.
34. Єрмаку Дмитру Миколайовичу, викладачу фізики та астрономії  Державного
професійно-технічного навчального  закладу  «Фастівський  центр  професійно-
технічної освіти Київської області».
35.  Крюку  Дмитру  Вікторовичу,  викладачу  фізики  та  математики  Вищого
професійного училища № 92 м. Сєвєродонецьк Луганської області.  
36.  Мроць Ользі Петрівні, вчительці біології закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ  ступенів  Сокальського  ліцею  №1  імені  Олега  Романіва  Сокальської
районної ради Львівської області.
37.  Кутасевич  Наталії  Михайлівні,  вчительці  хімії  та  фізики  Петрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Білгород-Дністровського  району
Одеської області.
38. Івановій Марині Захарівні, вчительці біології Болградської загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 2 Одеської області.
39. Мельничуку Василю Ростиславовичу, вчителю географії Шумського ліцею
Тернопільської області.
40. Браславець Ірині Вікторівні, вчительці фізики та інформатики комунального
закладу «Дворiчнокутянський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської
області.
41. Крамар Наталії Григорівні, вчительці фізики Мошнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області.
42.  Хулап  Людмилі  Іванівні,  керівниці  студії  «Флора»  комунального закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної ради».
43.  Ткаченко  Людмилі  Федорівні,  вчительці  біології  Ковчинського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Л.  П.  Деполович Куликівської
селищної ради Куликівського району Чернігівської області.



44.  Костюк  Людмилі  Йосипівні,  вчительці  української  мови  та  літератури
комунального закладу «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирогова Вінницької
міської ради» Вінницької області.
45.   Бартко  Аллі  Едмундівні,  заступниці  директора  з  навчальної  роботи
Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 7 м. Вінниці».
46. Палій Аллі Василівні, вчительці біології Державного навчального закладу
«Вище професійне училище № 7 м. Вінниці».
47.  Денисюк Наталії  Михайлівні,  заступниці  директора з  навчально-виховної
роботи  Комунального  закладу  «Луцький  навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів № 22 -  ліцей» Луцької  міської
ради Волинської області. 
48. Купріюку Юрію Олександровичу, керівнику гуртка «Юні раціоналізатори і
винахідники» Локачинського районного Будинку школяра Волинської області.
49.  Шелухіну  Сергію  Станіславовичу,  викладачу  спецдисциплін  основ
енергозбереження  Державного  навчального  закладу  «Багатопрофільний
центр професійно-технічної освіти» м. Токмак Запорізької області.
50.  Шелухіній  Зої  Василівні,  викладачці  фізики, методистці  Державного
навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» 
м. Токмак Запорізької області.
51. Кабаковій Олені Василівні, вчительці фізики та астрономії Енергодарського
навчально-виховного комплексу № 5,  керівниці  гуртків  Енергодарської  малої
академії наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області.
52.  Кучеренко  Наталії  Миколаївні,  керівниці  гуртків  Енергодарської  малої
академії наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області.
53. Калашник Інні Георгіївні, інструкторці виробничого навчання  структурного
підрозділу «Запорізька дитяча залізниця».
54.  Пономаренко  Людмилі  Валентинівні,  вчительці  географії  Комунального
закладу  «Дивізійська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Татарбунарського
району Одеської області.
55.  Шаповал Наталії  Володимирівні,  вчительці  фізики Комунального закладу
«Ширяївский ОК № 1» Ширяївського району Одеської області.
56. Мокан Ользі Василівні, педагогу Залізничненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області.
57.  Гроздєвій  Анастасії  Миколаївні,  педагогу  Залізничненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Болградської  районної  ради  Одеської
області.
58. Шипілову Володимиру Васильовичу, вчителю фізики Дворічанського ліцею
Дворічанської районної ради Харківської області.
59. Риковській Тетяні Григорівні, педагогу Луцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради Волинської області.
60.  Ковтун  Ларисі  Олександрівні,  викладачці  фізики  Покровського  центру
підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покров  Дніпропетровської
області.
61.  Мельник  Сніжані  Валеріївні,  вчительці  інформатики  Коростенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Житомирської області.
62.  Кудлай  Оксані  Сергіївні,  вчительці  біології  та  екології,  керівниці  гуртка
Кушугумського навчально-виховного комплексу «Інтелект» Запорізької області. 



63.  Шевцовій  Олені  Анатоліївні,  викладачці  хімії  Державного  навчального
закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей» Запорізької області.  
64.  Данилюк  Наталії  Іванівні,  викладачці  екології  Державного  навчального
закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей» Запорізької області.
65.  Шувар  Наталії  Мирославівні,  кандидатці  біологічних  наук,  вчительці
предмету «Основи здоров’я» Львівської середньої загальноосвітньої школи 
№ 23 Львівської області.
66. Брадарській Марії Михайлівні, викладачці гуртка «Юні охоронці природи».
67. Балабась Інні Віталіївні,  вчительці географії та  біології  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської
області.
68.  Курченко  Галині  Вікторівні,  вчительці  Гриньківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  ім.  М.  В.  Лисенка  Глобинського  району  Полтавської
області.
69. Хайчіній Юлії Миколаївні, методистці Вищого професійного училища № 7
м. Кременчук Полтавської області.
70.  Новак  Юлії  Михайлівні,  вчительці  інформатики  Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Сумської області.
71. Іваненко Олені Миколаївні, вчительці фізики Роменського закладу загальної
освіти І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.
72.  Димашевській  Христині  Богданівні,  керівниці  гуртків  Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Бережанської міської ради Тернопільської області.  
73.  Бузунку  Петру  Андрійовичу,  керівнику  гуртка  «Основи  біології»
комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  (на
базі ліцею № 32).
74.  Андрушко Наталії  Іванівні,  вчительці  географії  та  біології  Дігтярівського
навчально-вихвоаного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської області.
75.  Кравчук  Галині  Володимирівні,  викладачці  екології  Київського  вищого
професійного училища технології та дизайну одягу.

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

1.  Ковтун  Ларису  Олександрівну,    викладача  фізики  Покровського  центру
підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покров  Дніпропетровської
області
2. Шубчинського Василя Дмитровича, викладача спеціальних дисциплін
Міжрегіонального   вищого   професійного   будівельного   училища   м.
Краматорська Донецької області
3. Шубіна Анатолія Григоровича, вчителя фізики Житомирської загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів  №30



4.  Шелухіну  Зою  Василівну,  методиста  Державного  навчального  закладу
"Багатопрофільний  центр  професійно-технічної  освіти"  м.Токмак  Запорізької
області
5.  Шелухіна   Сергія  Станіславовича,  викладача  спецдисциплін  Державного
навчального  закладу  "Багатопрофільний  центр  професійно-технічної  освіти"
м.Токмак Запорізької області
6. Кабакову Олену Василівну, керівника гуртка Енергодарська Мала Академія
Наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області
7. Верхмана Олександра Аркадійовича,  керівника гуртка «Юний винахідник»
Центру науково-технічної творчості молоді  СФЕРА Оболонського р-ну м. Київ
8. Слюсарєву Надію Анатоліївну, педагога-організатора, керівника гуртка «Юні
лісівники»  Лиманської   загальноосвітньої  школи  І  –  ІІІ  ступенів  Луганської
області
9. Хир Ларису Миколаївну, учителя інформатики Баратівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області
10.  Василець  Аллу  Анатоліївну,   вчителя  фізики   Вознесенської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  5   Вознесенської  міської  ради
Миколаївської області
11.  Кутасевич  Наталію  Михайлівну,  вчителя  хімії  та  фізики  Петрівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Петрівка Старокозацької ОТГ, Білгород-
Дністровського району Одеської області
12.  Пономаренко  Людмилу  Валентинівну,  вчителя  географії  комунального
закладу  «Дивізійська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Татарбунарського
району Одеської області
13. Брадарську Марію Михайлівну, керівника гуртка «Юні охоронці природи»
Болградського РЦДЮТ Одеської області
14. Хайчіну Юлію Миколаївну, методиста Вищого професійного училища №7
м. Кременчука Полтавської області
15.  Новак  Юлію  Михайлівну,  вчителя  інформатики  Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Сумської області
16.  Хаба  Богдана  Михайловича,  керівника  гуртка  Чортківського  районного
комунального закладу  «Центр науково-технічної творчості і дозвілля учнівської
молоді» Тернопільської області
17.  Димашевську  Христину  Богданівну,  керівника  гуртків  Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Бережанської  міської  ради   (Бережанська  школа-гімназія  ім.  Б.  Лепкого)
Тернопільської області
18.  Андрушко  Наталію  Іванівну,  вчителя  географії  і  біології  Дігтярівського
навчально-виховного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської області
19.  Мироненко  Олену  Володимирівну,  вчителя  біології  Грем'яцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської 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 енергозбереження  «Енергія і середовище – 2020»:



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.  Божку  Ігорю  Костянтиновичу,  кандидату  технічних  наук,  старшому
науковому  співробітнику  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, заступниці директора з навчально-виховної
роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Печерського району м. Києва.
6. Санковській Ірині Мечиславівні, викладачці кафедри психології та методики
дошкільної  та  початкової  освіти ІППО Київського університету імені  Бориса
Грінченка м. Києва.
7.  Волошиній  Марії  Сергіївні,  вчительці  фізики  І  категорії  Смілянського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  І  ступеня –  гімназія
імені В.Т. Сенатора» Смілянської міської ради Черкаської області.
8. Шереметі Володимиру, керівнику Бюро з питань екології Української греко-
католицької церкви, доктору богословських наук.
9.  Шведун  Ганні  Григорівні,  вчительці  біології  вищої  категорії,  вчителю-
методисту  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  №  123  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області.
10.  Валантирець  Наталії  Василівні,  начальниці  відділу  освіти  виконавчого
комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.
11.  Поліхун  Наталії  Іванівні,  завідувачці  відділу  підтримки обдарованості  та
міжнародної співпраці Інституту обдарованої дитини НАПН України, старшій
науковій співробітниці, кандидатці педагогічних наук.
12. Белаю Володимиру Олексійовичу
13.  Мельниковій Єлені Володимирівні
14. Зубковій Тетяні Григорівні, вчительці хімії та основ здоров`я  Криворізької
загальноосітньої школи I-III ступенів №23 
15.  Постовій  Катерині  Григорівні,  старшій  науковій  співробітниці  відділу
діагностики  обдарованості  Інституту  обдарованої  дитини  НАПН  України,
кандидатці психологічних наук.
16.  Василець  Аллі  Анатоліївні,   вчителю  фізики   Вознесенської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  5   Вознесенської  міської  ради
Миколаївської області
17.  Шубіну  Анатолію  Григоровичу,  вчителю  фізики  Житомирської
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №30



18.  Крижановській Ользі Тимофіївні, провідному фахівцю з екологічної освіти
Національного  природного  парку  «Голосіївський»,  кандидату  філологічних
наук.
19.  Хрутьбі  Вікторії  Олександрівні –  завідуючій кафедри екології  та  безпеки
життєдіяльності Національного транспортного університету, доктору технічних
наук.

VII.   Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  допомогу  в
організації  та  підтримку  науково  обдарованої  молоді  України  в  рамках
Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних  проектів  з  енергозбереження 
«Енергія і середовище – 2020»:

1.Краковській Світлані Володимирівні,  кандидату фізико-математичних  наук,
старшому  науковому  співробітнику,  завідуючої  лабораторії  прикладної
кліматології  Українського  гідрометеорологічного  інституту  НАН  України  та
Державної  служби України з надзвичайних ситуацій.
2.Київському професійному енергетичному ліцею (директор О. І. Михальчук).
      
VIIІ.   Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  спонсорську
допомогу  та  створення  призового  фонду  Всеукраїнського  конкурсу
молодіжних проектів з енергозбереження  «Енергія і середовище – 2020»:
      
1.Шереметі Володимиру, керівнику Бюро з питань екології  Української греко-
католицької церкви, доктору богословських наук.
2.Дяченко Марині Олександрівні,  координатору Партнерської мережі «Освіта
для сталого розвитку».
      
ІХ.  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  закладів  вищої  освіти  за  проведену  на
високому рівні організаційну роботу в цьому напрямі.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор                                   В. В. Вербицький


