
«05» липня 2021 р.                                                                                          № 54

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу
молодіжних проєктів з енергозбереження
«Енергія і середовище» у 2020-2021 н.р.

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  на  2021  рік  Всеукраїнський  конкурс  «Енергія  і
середовище», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013
р.  за  №  2037/24569,  у  грудні  2020  року  –  травні  2021  року  Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з  громадською
організацію  «Екологічний  клуб  «Еремурус–Україна»  провели  заочний  етап
Всеукраїнського  конкурсу  «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.  Всього надійшло
148 проєктів за  5 номінаціями (107 – учнівських та студентських робіт, 41 –
педагогічних).

На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних
проєктів  з  енергозбереження  «Енергія  і  середовище»  та  нагородити
дипломами  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України в номінаціях учнівських робіт:
2020-2021 н. р.:

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

І місце
1. Шубіна  Михайла,  учня  8  класу  Житомирської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 5, вихованця Житомирського міського центру науково-
технічної  творчості   учнівської  молоді  Житомирської  області,  з  роботою:
«Автономне  освітлення  фонтану». Керівник: Шубін  Анатолій  Григорович,
вчитель  фізики  Житомирської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №30
Житомирської області.



ІІ місце
1. Буряка  Володимира,  вихованця  Центру  Дитячої  та  юнацької

творчості м. Скадовська Херсонської області, з роботою «Кайт генератор». 
2. Гусака  Владислава,  студента  1  курсу  Державного  професійно-

технічного  навчального  закладу  «Дніпровський  регіональний  центр
професійно-технічної  освіти»  Дніпропетровської  області,  з  роботою
«Полістиролбетон - матеріал майбутнього». 

3. Лукашенко Анастасію, ученицю 7 класу, вихованку Житомирського
міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою
«Енергозберігаючий дитячий майданчик». 

4. Савченка  Назара,  учня  11  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи  №  52,  вихованця  гуртка  «Конструювання  транспортної  техніки»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  техніків
Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з
роботою «Розробка та виготовлення моделі вітрогенератора». 

5. Сіняєва Руслана,  учня 10 класу, вихованця Комунального закладу
«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської
ради  Сумської  області  з  роботою  «Акустично-електричний  перетворювач
енергії». 

ІІІ місце
1. Білоус Олександру, ученицю 9 класу Криворізького Покровського

ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області. 
2. Братську  Катерину,  ученицю  8  класу  Судилківського  ліцею

Судилківської  сільської  ради  Шепетівського  району  Хмельницької  області,  з
роботою «Перспективи використання сонячної енергії жителями Судилкова та в
Судилківському ліцеї».

3. Лесик  Олену,  Вінявського  Родіона,  вихованців  гуртка  «Технічне
конструювання  та  сучасні  технології  програмування»  Центру  технічної
творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді  Дарницького району  м.
Києва, з роботою «Система генерації електроенергії зі зворотних стічних вод».

4. Петрову Катерину, ученицю Томашгородської гімназії Рокитнівської
селищної  ради  Рокитнівського  району  Рівненської  області,  з  роботою
«Енергозберігаючі традиції народів України».

5. Томаченко  Марію,  ученицю  10  класу  Красносільської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Красносільської  сільської  ради
Лиманського району Одеської області, з роботою «Океан як джерело енергії».

6. Чередника  Олексія,  учня  10  класу  Комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»  Обухівської  селищної  ради  Дніпровського  району,  з  роботою
«Порівняльна оцінка отримання біоетанолу з овочевих відходів».

7. Шабанову Вероніку, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Лікарські
рослини»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  на  базі  Комунального  закладу



«Плетеноташлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Злинської сільської
ради  Новоукраїнського  району  Кіровоградської  області,  з  роботою  «Відходи
сільського господарства – шлях до енергоефективності сільської громади».

Номінація 2. Проєкт «Моє енергетичне рішення»

І місце
1. Грекова  Івана,  учня  11  класу  Городненського  закладу  загальної

середньої освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської
області, з роботою «Підігрівач повітря» 

ІІ місце
1. Айвазова  Якова,  вихованця  гуртка  «Юні  конструктори  приладів

радіоелектроніки»  станції  юних  техніків  с.  Ларжанка  Ізмаїльського  району
Одеської  області,  з  роботою «Солончаки  Одещини як  перспективні  джерела
електроенергії».

2. Бірюк Юлію, ученицю 7 класу Шебутинецького ліцею Сокирянської
міської ради Дністровського району Чернівецької області, з роботою, «Очерет –
екологічний утеплювач».

3. Нурієва Рустама, учня 11 класу (ІІ курсу) Державного навчального
закладу  «Міжрегіональне  вище  професійне  училище»,  з  роботою
«Виготовлення з макулатури палітурки для блокнотів».

ІІІ місце
1. Дубину  Олесю,  Захарчук  Надію,  учениць  10  класу  Опорного

закладу  «Бродівська  загаьноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  4  Бродівської
районної ради Львівської області», з роботою «Вуличне освітлення на сонячних
батареях – наша енергонезалежність та заощадливість».

2. Корчемну  Ольгу,  ученицю  8-В  класу  Радивилівського  ліцею  №1
Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області, з роботою
«Енергозбереження в родині: від старих побутових електроприладів до нових».

3. Печенюка  Артура,  учня  7  класу  Житомирської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 30, з роботою «Дигун Стірлінга».

4. Федорова  Валерія,  учня  7  класу  Комунального  закладу
«Дивізійський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  с.  Дивізія
Татарбунарського району Одеської області,  з роботою: «Використання енергії
вітру у Дивізійській школі».

Номінація  3.  Інформування  суспільства/пропаганда
енергоефективності

І місце
1. Бурлуцьку Дарію, Шабанову Вероніку, вихованок гуртка «Лікарські

рослини»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  на  базі  Комунального  закладу



«Плетеноташлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Злинської сільської
ради  Новоукраїнського  району  Кіровоградської  області,  з  роботою  «Плакат
«Врятуйте Землю від поліетилену!».

ІІ місце
1. Бовкуна  Дмитра,  учня  8  класу  Удачненської  загальноосвітньої

школи  І-ІІІ  ступенів  Покровського  району  Донецької  області,  з  роботою
«Настільна гра «Я, довкілля та енергія. Подорожуємо з користю».

2. Волкову Валерію, ученицю 11 класу Криворізької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  21  Дніпропетровської  області,  з  роботою  «Бережи,
планету».

3. Команда «ЕнергіяЗмін», учнів 7 класу Виноградівського Опорного
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Арцизької  міської  ради
Одеської області, з роботою «Стосується всіх і кожного!».

4. Кондратенко  Вікторію,  Вовчок  Анастасію,  учениць  9  класу
Богородчанського ліцею № 1 імені Олекси Гірника Богородчанської селищної
ради  Івано-Франківського  району  Івано-Франківської  області,  з  роботою
«Настільна гра для школярів «Мандруймо планетою  разом!»».

5. Раздобудько  Олександру,  Степаненко  Анну,  учениць  6  класу
Комунального закладу  «Дергачівський ліцей  №2» Дергачівської  міської  ради
Харківської області, з роботою «За крок до Zero Waste».

ІІІ місце
1. Виліткову  Анастасію,  ученицю  11  класу  комунального  закладу

«Глибоцький  районний  будинок  творчості  дітей  та  юнацтва»  Чернівецької
області, з роботою «Сортування сміття».

2. Ковтуна Олександра, студента ІІ курсу Запорізького Гуманітарного
коледжу Національного Університету «Запорізька  Політехніка» м. Запоріжжя,
Міщенка  Владислава,  учня  ІІ  курсу  Покровського  центру  підготовки  і
перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покрова  Дніпропетровської  області,  з
роботою «Анімаційний ролик «Сміття»».

3. Рожанчук  Вікторію,  Курбатову  Вікторію,  учениць  11  класу
Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 імені В.М. Кавуна, з
роботою «Телеграм-канал Eco-friendly» (t.me/eco6friendly).

4. Русятинську  Вікторію,  Адейчук  Валерію,  учениць  11  класу
Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 імені В.М. Кавуна, з
роботою «Сторінка в Instagram @consci0us_life».

5. Хайчіну  Марину,  Рожкову  Катерину,  здобувачів  освіти  3  курсу
вищого  професійного  училища  №  7  м. Кременчука  Полтавської  області,  з
роботою «Іллюстраційний проєкт «Трешик та Дропчик у Сейвінг Сіті, або як
навчитися берегти Планету».

Номінація 4 для студентів: проєкт «Біоінженерія та зміна клімату»

І місце



1. Юрченко Альону, здобувачку освіти I курсу «Міжрегіональне вище
професійне будівельне училище» м. Краматорська Донецької області, з роботою
«Зниження питомих енерговитрат дискового вібраційного живильника сипучих
матеріалів».

ІІ місце
1. Костильова Романа, здобувача освіти I курсу «Міжрегіональне вище

професійне будівельне училище» м. Краматорська Донецької області, з роботою
«Управління процесами коагуляції води у режимі онлайн».

ІІІ місце
1. Заболотнікова  Євгена,  здобувача  освіти  I  курсу  «Міжрегіональне

вище професійне будівельне училище» м.  Краматорська Донецької  області,  з
роботою «Перспективи технології мембранних біореакторів».

ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
Всеукраїнського конкурсу «Енергія і середовище» в номінації «Педагогічні
роботи»:
Номінація 5 – А. Урок «Прості рішення проти зміни клімату»: «Іноземна
мова»
ІІІ місце

1. Зубкову  Ольгу  Костянтинівну,  вчительку  іноземної  мови
Білозірської  гімназії  –  філії  Білозірського  ліцею  опорного  закладу  загальної
середньої  освіти  Білозірської  сільської  ради  Черкаського  району  Черкаської
області, з роботою « Година Землі».
Номінація: «Фізика, хімія, математика»
ІІ місце

1. Перперу Тетяну Дмитрівну, Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів  Болградської  районної  ради  Одеської  області,  з  роботою  «  Прості
енергетичні рішення проти змін клімату».

2. Ситніченко Ольгу Анатоліївну, вчительку математики, завідувачку
філії  Білозірської  початкової  школи  –  філія  Білозірського  ліцею  опорного
закладу  загальної  середньої  освіти  Білозірської  сільської  ради  Черкаського
району Черкаської області, з роботою «Екологічні задачі в курсі математики».

ІІІ місце
1. Сульженко  Оксану  Валентинівну,  ДПТНЗ  «Дніпровський  центр

професійної освіти», з роботою «Змінний струм. Генератор змінного струму».
Номінація: «Позакласна робота»
ІІ місце

1. Шершень Зінаїду Володимирівну, вчительку фізики і  математики,
Кримківського  навчально-виховного  комплексу  «Заклад  дошкільної  освіти  –
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»  Шполянської  об'єднаної  територіальної



громади  Звенигородського  району  Черкаської  області,  з  роботою  «Традиції
енергозбереження в Україні».

ІІІ місце
1. Балан Наталію Володимирівну, комунального закладу «Глибоцький

районний будинок творчості дітей та юнацтва» Чернівецької області, з роботою
«Тренінг ZERO WESTE. Поводження з відходами».

2. Громадську  Любов  Олексіївну,  асистента  вчителя  Білозірського
ліцею опорного закладу загальної середньої освіти Білозірської сільської ради
Черкаського  району  Черкаської  області,  з  роботою  «Подорож  екологічної
стежкою  в «Українську Амазонію».

3. Шевченко  Анну  Анатоліївну  практичного  психолога  Ірдинського
ліцею  –  закладу  загальної  середньої  освіти  з  дошкільним  підрозділом
Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області, з роботою
«Вплив кліматичних умов на стан лісових масивів Ірдинського гідрологічного
заказника».
Номінація: «Початкова школа»
ІІ місце

1. Арнаут  Світлану  Пилипівну,  вчительку  початкових  класів
Кубейської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  ім.  академіка  Олександра
Теодорова-Балана  Болградської  районної  ради  Одеської  області,  з  роботою
«Енергозбереження - твоє безпечне майбутнє».

2. Куманьову  Світлану  Михайлівну,  вчительку  початкових  класів
Білозірської  гімназії  –  філії  Білозірського  ліцею  опорного  закладу  загальної
середньої  освіти  Білозірської  сільської  ради  Черкаського  району  Черкаської
області з роботою «Діяльність людини та її вплив на клімат».
Номінація «Позашкільна робота»
І місце

1. Новіченко В.І.,  викладача спецдисциплін Державного професійно-
технічного  навчального  закладу  «Криворізький  центр  професійної  освіти
робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу», з роботою: урок  «Оцінка
вразливості міста до кліматичної зміни».

ІІ місце
1. Мотренко Т. В., заступника директора з навчально- виховної роботи

КЕНЦУМ,  керівника  гуртка  «Юні  знавці  лікарських  рослин,  з  роботою:
«Рослинна альтернатива поролону – люфа».

Номінація  5  –  Б  дидактичні  матеріали  на  тему:  «Прості  енергетичні
рішення проти змін клімату»

Номінація: «Українська мова і література, зарубіжна література»
ІІ місце

1. Діденко  Олену  Олексіївну,  вчительку  зарубіжної  літератури,
художньої  культури,  мистецтва  навчально-виховного  комплексу  «Ліцей  –



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер», з роботою « Використання методу
«Сторітелінг»  для розвитку екологічної компетентності школярів».

2. Зборовську  Лесю  Борисівну,  вчительку  української  мови  і
літератури, директора Ірдинського ліцею – закладу загальної середньої освіти з
дошкільним  підрозділом  Білозірської  сільської  ради  Черкаського  району
Черкаської області,  з  роботою « Тематичні диктанти, як інструмент розвитку
екологічної культури».
Номінація «Позашкільна робота»
ІІ місце

1. Лаврека Миколу Михайловича,  викладача,  керівника гуртка «Юні
оператори аматорської служби радіозв`язку», станції юних техніків м. Ізмаїла,
Одеської області, з роботою: «Нетрадиційне використання енергії Сонця».

2. Хайчіну  Юлію  Миколаївну,  методиста,  викладача,  вищого
професійного  училища  №  7  м. Кременчука  Полтавської  області,  з  роботою
«Основи  енергоефективності  та  енергорменеджменту:  навчальний  практикум
(інтерактивний онлайн-посібник)».

3. Шелухіну Зою Василівну, методиста, викладача фізики, математики,
Шелухіна  Сергія  Станіславовича,  викладача  спецдисциплін,  основ
енергозбереження Державного навчального закладу «Багатопрофільний центр
професійно-технічної  освіти»,  з  роботою:  «Електронна  інтерактивна  книга:
Формування екологічної  компетентності  здобувачів освіти засобами сучасних
підручників фізики та основ енергозбереження».

ІІІ місце
1. Бурдейну Тетяну Юріївну, викладача Державний навчальний заклад

«Криворізький  центр  професійної  освіти  металургії  та  машинобудування»,  з
роботою «Гра «Спільна мета – збережена вода!».

2. Думанецьку  Ірину  Миколаївну,  завідувачку  дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) загального типу розвитку «Червона шапочка»
села  Білозір'я  Білозірської  сільської  ради  Черкаського  району  Черкаської
області, з роботою « Екологічні ігри з дітьми дошкільного віку».

3. Ковтун  Ларису  Олександрівну,  викладача  фізики  Покровського
центру  підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів  м.  Покрова
Дніпропетровської області, з роботою « День юного натураліста України».

ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України фіналістів за
участь  у  Всеукраїнському  конкурсі  молодіжних  проєктів  з
енергозбереження «Енергія і середовище» 2020 – 2021 н.р.:

1. Аксьонову  Єву,  вихованку  гуртка  «Юний  винахідник»  Центру
Науково-технічної творчості молоді «СФЕРА» Оболонського району м. Києва, з
роботою «Система підвищення ефективності роботи сонячних батарей».

2. Дем’янова  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юний  винахідник»
Центру Науково-технічної  творчості молоді «СФЕРА» Оболонського району м.
Києва, з роботою «Висотна повітряна електростанція».



3. Заболотнікова Євгенія,  студента  1курсу Міжрегіонального вищого
професійного будівельного училища м. Краматорська, з роботою «Мінімізація
енергоспоживання з використанням геоконтура для односімейного будинку».

4. Зазуляк  Ольга,  учениця  9  класу  Залісянської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Чортківського  району,  Липовий  Олег,  учень  6  класу
Горішньовигнанський  навчально-виховного  комплексу  «заклад  загальної
середньої освіти І – ІІІ ступенів- заклад дошкільної освіти» Чортківської міської
ради,  Магеровська  Діана,  учениця  9  класу  Шманьківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Чортківського  району,  вихованці  Чортківського  Центру
науково-технічної  творчості  і  дозвілля  учнівської  молоді,  з  роботою
«Конструкція низькошвидкісної вітрової турбіни».

5. Нестеренка  Богдана,  учня  8  класу  Комунального  опорного
навчального закладу  «Новоселівський заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів Подільського району Одеської області».

6. Попову  Ганну,  ученицю  11  класу  Комунального  закладу
«Сватівський ліцей № 1» Сватівської міської ради Луганської області, з роботою
«Будівництво  біогазової  станції  на  території  Сватівської  міської  ради,
Луганської області».

7. Таргонського Анатолія,  студента  Державного навчального закладу
«Житомирське вище професійне технологічне училище», з роботою «Потенціал
енергоефективності  ДНЗ  «Житомирське  вище  професійне  технологічне
училище».

8. Костильова  Романа,  студента  1курсу  Міжрегіонального  вищого
професійного  будівельного  училища  м.  Краматорська  Донецької  області,  з
роботою  «Мінімізація  енергоспоживання  з  використанням  геоконтура  для
односімейного будинку».

9. Пилипенка Данила, учня ДПТНЗ « Дніпровський центр професійної
освіти, з роботою «Моє енергетичне рішення».

10. Синицю  Артем,  Вітер  Діану,  здобувачів  освіти  ДНЗ
«Багатопрофільний  центр  професійно-технічної  освіти»,  з  роботою
«Екологічний проєкт «Батарейки - шкода для навколишнього середовища!».

11. Шатілова Максима, учня 10 класу Житомирської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №30,  з  роботою  «Сумка-холодильник  з  пластикового
відра».

12. Шауро  Марину,  ученицю  9  класу  Грем'яцької  загальноосвітньої
школа І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, з
роботою « Ефективність використання альтернативних джерел енергії в умовах
сільського побуту».

13. Юрю  Аделіну,  ученицю  10  класу  Опорного  закладу
«Великобудський  навчально-виховний  комплекс»,  з  роботою «Обгрунтування
доцільності використання паливних брикетів для опалення житла».

14. Басисту  Ріму,   Коптєву  Анастасію,  учениць  10  класу  (ІІ  курсу)
Нікопольського  професійного  ліцею  Дніпропетровської  області,  з  роботою
«Енергоефективність - це реально!».



15. Заболотнікова Єгора, учня  8 класу, вихованця Енергодарської малої
академії наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області,
Енергодарської  загальноосвітньої  школи  №  2  І-ІІІ  ступенів  Енергодарської
міської ради, з роботою «УКРАЇНА БЕЗ СМІТТЯ».

16. Кудрявцеву  Дарію,  Сібільову  Віолетту,  учениць  11  класу
Херсонської спеціалізованої школи №52 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
української мови Херсонської міської ради, з роботою «Екологічний календар».

17. Шептєву Катерину (10-А),  Кравчук Анну (8-А),  Гупало Христину
(8-А), Вільчак Діану (8-А), Рудакевич Уляну (8-А), Гілета Ігор (9-В), учениць
середньої  загальноосвітньої  школи  №67  м.  Львова,  з  роботою  «Бережімо
енергію Землі!».

18. Футрик Софію, Гринчук Анну, Гармату Ангеліну, учениць 8 класу
Тернопільського навчально-виховного комплексу ШЕЛ № 9 ім.  І.  Блажкевич,
вихованок  гуртка  «Юний  хімік»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою «Абетка еко-свідомого
громадянина».

IV.  Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських та студентських робіт за результативну підготовку учнівської
молоді  в  напрямку  енергозбереження  у  Всеукраїнському  конкурсі
молодіжних  проєктів  з  енергозбереження  «Енергія  і  середовище»  2020  –
2021 н.р.:

1. Балан  Наталії  Володимирівні,  керівнику  гуртків  комунального
закладу  «Глибоцький  районний  будинок  творчості  дітей  та  юнацтва»
Чернівецької області.

2. Батенчук  Наталії  Петрівні,  вчителю  фізики  Опорного  закладу
«Бродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бродівської районної ради
Львівської області».

3. Бірюку  Олександру  Івановичу,  вчителю  фізики  Шебутинецького
ліцею Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області.

4. Гармаш  Світлані  Миколаївні,  доценту  кафедри  охорони  праці  та
БЖД ДВНЗ УДХТУ. 

5. Дубині  Оксані  Миколаївні,  вчителю  географії  Радивилівського
ліцею №1 Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області.

6. Ємельянову  Володимиру  Костянтиновичу,  керівнику
аерокосмічного гуртка «Галактика» Скадовського Центру дитячої та юнацької
творчості Херсонської області.

7. Желтухі  Тетяні  Валентинівні,  вчителю  математики  Криворізького
Покровського ліцею, керівнику гуртка «Школа юного науковця» (математика)
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «МАНУМ»  Дніпровської
обласної ради» Дніпропетровської області.

8. Замурняк  Галині  Яківні,  вчителю  Судилківського  ліцею
Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.



9. Іванова-Голан  Світлані  Олександрівна,  вчителю  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 імені В.М. Кавуна.

10. Калиниченко Оксані  Олександрівні,  вчителю української  мови  та
літератури  Комунального  закладу  «Дергачівський  ліцей  №2»  Дергачівської
районної ради Харківської області.

11. Кіяшко  Дмитру  Олександровичу,  вчитеюь  української  мови  та
літератури  Комунального  закладу  «Дергачівський  ліцей  №2»  Дергачівської
районної ради Харківської області.

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

13. Коджебашу  Дмитру  Дмитровичу, вчителю фізики  Городненського
закладу загальної середньої освіти Городненської сільської ради Болградського
району Одеської області.

14. Литвиненко  Олені  Вікторівні,  керівнику  наукової  секції  фізики
Комунального  закладу  «Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської
молоді» Роменської міської ради Сумської області.

15. Нестеренко  Ользі  Георгіївні,  вчителю  фізики  та  математики
Красносільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Красносільської
сільської ради Лиманського району Одеської області.

16. Перовій  Наталії  Миколаївні,  вчителю  географії,  керівнику  гуртка
«Основи фенології» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру.

17. Петрусенко  Олександру  Федоровичу,  керівнику  гуртка  «Юні
конструктори приладів радіоелектроніки» станції  юних техніків,  с.  Ларжанка
Ізмаїльського району Одеської області.

18. Полонці  Надії  Миколаївні,  вчителю географії  та  природознавства
Шебутинецького  ліцею  Сокирянської  міської  ради  Дністровського  району
Чернівецької області.

19. Романенко Валерію Юхимовичу керівнику гуртка «Конструювання
транспортної  техніки»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Станція  юних  техніків  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

20. Семків  Надії  Дмитрівні,  вчителю  української  мови  і  літератури,
заступнику директора з навчально-виховної роботи Богородчанського ліцею №
1 імені Олекси Гірника Одеської області.

21. Синичич Людмилі Іванівні, методисту Комунального позашкільного
навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»  Обухівської  селищної  ради Дніпровського району Дніпропетровської
області.

22. Сулімі Анжелі  Юріївні,  викладачу хімії Державного  навчального
закладу «Міжрегіональне вище професійне училище».

23. Тур  Людмилі  Олександрівні,  вчителю  фізики  Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Дніпропетровської області.

24. Хайчіній  Юлії  Миколаївні,  викладачу  Вищого  професійного
училища № 7 м. Кременчука Полтавської області.



25. Холеван  Тарасу  Миколайовичу,  майстеру  виробничого  навчання,
Державного  професійно-технічного  навчального  закладу  «Дніпровський
регіональний центр професійно-технічної освіти» Дніпропетровської області.

26. Шабановій  Лілії  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»
Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді», вчителю географії  Комунального
закладу «Плетеноташлицька  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів» Злинської
сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

27. Шубіну  Анатолію  Григоровичу,  вчителю  фізики  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30.

28. Шубчинському  Василю  Дмитровичу,  викладачу  «Міжрегіональне
вище професійне будівельне училище» м. Краматорська Донецької області.

29. Щербі Олені Андріївні, вчителю біології Томашгородської гімназії
Рокитнівської селищної ради Рокитнівського району Рівненської області.

30. Ячименській  Лілії  Петрівні,  вчителю  географії,  педагог-
організатору  Опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  І  –  ІІІ  ступенів
Арцизької міської ради Одеської області.

V.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високий
професіоналізм  та  роботу  в  журі  Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних
проєктів з енергоефективності «Енергія і середовище» 2020 – 2021 н. р.:

1. Валантирець  Наталії  Василівні,  голові  Громадської  організації
«Екологічний клуб «Еремурус».

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

3. Недбайло  Олександру Миколайовичу,  доктору технічних  наук,
старшому науковому співробітнику відділу  теплофізичних  основ
енергоощадних технологій ІТТФ НАН України.

4. Пруцаковій  Ользі  Леонідівні,  кандидату  педагогічних  наук,
провідному  науковому  співробітнику  лабораторії  позашкільної  освіти  ІПВ
НАПН України.

5. Санковській Ірині Мечиславівні, викладачці кафедри дошкільної та
початкової  освіти  Інституту  післядипломної  освіти  Київського  університету
імені Бориса Грінченка.

6. Ткаченко  Мирославу  Володимировичу,  старшому  науковому
співробітнику  теплофізичних  основ  енергоощадних  технології  ІТТФ  НАН
України, кандидату технічних наук.

7. Царуку  Олегу  Івановичу, експерту  Конвенції  ООН  по  боротьбі  з
опустелюванням,  експерту  програми  LEAD  FAO,  члену  Координаційоного
Бюро Пан-Європейського Екофоруму НУО.

8. Шереметі Володимиру, доктору, керівнику Бюро Української Греко-
Католицької Церкви  з питань екології.



VІ.  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                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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