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

НАКАЗ
м. Київ

«30» листопада 2020 р. № 59

Про підсумки проведення
Науково-освітнього проєкту
«Учителі та учні досліджують явище 
цвітіння водойм в Україні» 

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  
28.11.2019 р. № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)»,  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді та Інститут гідробіології НАН України
провели Науково-освітній проєкт «Учителі та учні досліджують явище цвітіння
водойм в Україні» з 25 травня 2020 року до 30 листопада 2020 року.

В  рамках  проєкту  було  підготовлено  22  науково-дослідні  роботи  з
Вінницької,  Дніпропетровської,  Запорізької,  Київської,  Луганської,  Одеської,
Полтавської,  Херсонської,  Черкаської,  Чернівецької та Чернігівської областей.
Варто зазначити, що учасників було дещо більше, адже частина проєктів було
представлено авторськими колективами. 

За отриманими матеріалами учасники створили 3-хвилинні відеоролики
для  місцевих  відеоканалів  з  метою популяризації  результатів  та  підвищення
громадської свідомості.

На  інтерактивну  карту  (посилання:  https://scgis.org.ua/app/algae/)  були
позначені водойми, які зазнали «цвітіння».

Членами журі всі  роботи відзначено як дуже сильні  та  підготовлені  на
високому рівні.

З огляду на вищезазначене

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України переможців та
призерів  Науково-освітнього  проєкту  «Учителі  та  учні  досліджують  явище
цвітіння водойм в Україні» 

за І місце:
Грудину  Тимура,  вихованця  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  комунального
закладу «Дитячий екологічний центр» Кам'янської міської ради, учня 7 класу
комунального  закладу  «Середня  загальноосвітня  школа  № 44»  Кам’янської
міської ради; Кізенка Олексія, вихованця гуртка «Геологічне краєзнавство» КЗ
«Дитячий екологічний центр» КМР, учня 8 класу КЗ «Середня загальноосвітня
школа № 23» Кам’янської міської ради.



Тема  роботи:  «Дослідження  явища  «цвітіння»  води  в  річці  Дніпро  в  місті
Кам’янське». Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=9Jvt3Ejew0M

за ІІ місце:
1. Польового Андрія, вихованця гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної
станції  юних  натуралістів,  учня  8  класу. Тема  роботи: «Дослідження  явища
«цвітіння» води в річці Південний Буг». Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=KTWbYmZuJrs
2. Березіну Анну Борисівну, ученицю 9-Д класу, ОСШ № 111 та Бевзу Максима
Костянтиновича,  учня  6-В  класу,  ОСШ  № 111. Тема  роботи:  «Цвітіння
Дніпровсько-Бузького лиману». Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=xdDdqvQj_Nw
3.  Зіборова  Нікіту  Андрійовича,  учня  10-Г  класу  Херсонського  фізико-
технічного  ліцею  Херсонської  міської  ради,  вихованця  гуртка  «Основи
генетики»  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради. Тема роботи: «Цвітіння» води в
різних типах водойм Херсонської області». Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?
v=JuCjM9yvC3w&feature=youtu.be&ab_channel=NikitaZiborov
4. Чудаєва Назара, учня 10-А класу Петропавлівської ЗОШ № 2. Тема роботи:
«Науково-освітній проєкт «Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм
в Україні». Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=kCfA4A3MITE&t=1s

за ІІІ місце:
1. Чеботар Олександру, Бьордова Владислава, вихованців гуртка «Юні охоронці
природи». Тема  роботи:  «Дослідження  явища  «цвітіння»  водойм  у  межах
с. Слобода-Банилів Вижницького району Чернівецької області». Посилання на
відео-ролик: https://youtu.be/qbKbaxfpcq4
2.  Ярову Сніжану, ученицю 8  класу КЗ «Медвежанська ЗОШ I-III  ступенів»
Немирівської ОТГ. Тема роботи: «Дослідження цвітіння води в літній період»
(ставок  на  території  с.  Медвежа  Немирівської  ОТГ  Вінницької
області). Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=Gil9i2gqdXs
3.  Деванову  Ассоль,  вихованку  гуртка  «Юні  зоологи». Тема  роботи:
«Дослідження  явища  «цвітіння»  правого  берега  Каховського  водосховища  в
межах міста Марганець». Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?
v=FFV5WqCZwow&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1LjcFSa6FGIC22rOvsdZnfwb
2oXRFZ2yVn-1f0dplJBqjBi5TkwkB8Rl4
4. Яценка Антона Вікторовича, учня 8 класу КЗ «Новомиколаївська СЗШ №1 І-
ІІІ ст.». Тема роботи: «Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в
Україні». Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=A_6GLpoJpP0
5.  Паніку Олександру Олександрівну, ученицю 9-А класу ліцею № 227 імені
М.М.  Громова  міста  Києва. Тема  роботи:  «Токсичність  цвітіння
води». Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=wuaBgRLaPVs



6.  Явтушенко  Надію  Миколаївну,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  КЗ
Екологічний центр Камянської  міської  ради, ученицю 11 класу комунального
закладу «Середня загальноосвітня школа № 28» Камянської міської ради. Тема
роботи:  «Учителі  та  учні  досліджують  явище  цвітіння  водойм  в
Україні». Посилання на відео-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=1NPTdoQCNwM

ІІ. Надити сертифікати учасника Науково-освітнього проєкту «Учителі
та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні»:
1.  Бевзу Максиму Костянтиновичу, учню 6-В класу Одеської  спеціалізованої
школи № 111 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;
2. Бєлік Валерії Максимівні, учениці 9 класу ліцею № 227 ім. М.М. Громова
міста Києва;
3. Вихованцям гуртка «Основи гідробіології» комунального закладу Луганський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
4.  Вихованцям  гуртка  «Юні  екологи»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Кобеляцька філія;
5. Екологічному загону школи «Еко», учням 8-9 класів Скородистицької гімназії
«Школа життєтворчості» сектору освіти Іркліївської ОТГ;
6.  Курушкіну  Артему,  Теличко  Анастасії,  Гаркавці  Глібу,  Курушкіній  Анні
вихованцям  гуртка  «Зелена  економіка»  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру «Камелія» управління освіти і науки Броварської міської ради Київської
області;
7. Воронюк Юлі, Корак Лілі, Варчук Лілі, вихованкам гуртка «Юний біолог»,
ученицям  10-А  класу  комунального  закладу  «Калинівська  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» Вінницької області;
8.  Нічипоруку  Володимиру  Володимировичу,  учаснику  Екологічного  загону,
учню  9  класу  Красносільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Комарівської сільської ради Чернігівської області;
9. Павловій Анні Русланівні, учениці 7-Б класу, учасниці факультативу з біології
Енергодарського навчально-виховного комплексу № 5 Енергодарської  міської
ради;
10. Ратушній Анастасії Василівні, учениці 6 класу Невгодівської філії опорного
закладу освіти «Овруцька гімназія імені Андрія Малишка»;
11.  Руденко Катерині,  Остапчук Наталії,  вихованкам гуртка «Юні лісівники»,
ученицям 10 класу комунального закладу «Вільхівська  загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» Станично-Луганського району Луганської області;
12.  Савельєвій  Ксенії,  вихованці  гуртка  «Юні  дослідники  біорізноманіття»
Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської
ради Запорізької області, учениці 9 класу Енергодарського навчально-виховного
комплексу № 5.

ІІІ. Надати сертифікати учасника Науково-освітнього проєкту «Учителі та
учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» педагогічним керівникам за
сприяння  та  забезпечення  успішного  науково-педагогічного  супроводу
учнівських досліджень:



1.  Бутковій  Людмилі  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Основи  гідробіології»
комунального  закладу  Луганський  обласний   центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;
2. Дроздовій Надії Миколаївні,  вчителю біології  КЗ «СЗШ № 28» Камянської
міської ради;
3. Журавелю Миколі Олексійовичу, завідувачу Кобеляцької філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
4. Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю хімії та біології  КЗ Скородистицька
гімназія «Школа життєтворчості»;
5.  Зубрійчук  Ользі  Михайлівні,  вчителю  біології  та  Мошківській  Людмилі
Михайлівні, вчителю інформатики Невгодівської філії ОЗО «Овруцька гімназія
імені Андрія Малишка»;
6.  Красновиду  Юрію  Івановичу,  вчителю  інформатики  Красносільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради Чернігівської
області;
7.  Кузяк  Олесі  Михайлівні,  керівнику  гуртка  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді м. Чернівці;
8.  Левченко  Катерині  Михайлівні,  вчителю  біології  КЗ  «Вільхівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Станично-Луганського району Луганської
області;
9.  Ломаченко Наталії  Олексіївні,  вчителю географії,  Одеської  спеціалізованої
школи № 111 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;
10.  Мигуну  Павлу  Петровичу, завідувачу  відділом  біології  та  с/г,  керівнику
гуртків-методисту Вінницької обласної станції юних натуралістів;
11. Мудрак Тетяні Олександрівні,  завідуючій методичним відділом, керівнику
гуртків  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради та Яковлєвій Катерині Ігорівні,
завідуючій кафедрою природничих наук Херсонського фізико-технічного ліцею
Херсонської міської ради, вчителю І категорії;
12.  Мушенко  Валентині  Сергіївні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» Вінницької
області;
13.  Панченко  Світлані  Вікторівні,  культорганізатору,  керівнику  гуртка  та
Пастушковій Анні Валеріївні, керівнику гуртка комунального закладу «Міський
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської
ради Дніпропетровської області»;
14.  Рябоконь  Оксані  Аркадіївні,  вчителю  біології  Петропавлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням;
15.  Тарасенко  Світлані  Сергіївні,  вчителю  біології,  ліцею  №  227
ім. М.М. Громова міста Києва;
16. Теличко Ользі Валентинівні та Розенбліт Юлії Василівні, керівникам гуртків
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»;
17.  Фриз-Дужак Олесі Василівні,  вчителю географії  та  біології  комунального
закладу  «Медвежанська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Немирівської
міської ради;
18.  Чобан  Ользі  Анатоліївні  та  Кізенко Оксані  Петрівні,  керівникам гуртків,
комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам'янської міської ради;



19.  Шарабаровій  Світлані  Станіславівні,  вчителю  біології  Енергодарського
навчально-виховного комплексу № 5;
20.  Ясик  Ніні  Федорівні,  учителю  біології  комунального  закладу
«Новомиколаївська  середня  загальноосвітня  школа  №  1  І-ІІІ  ступенів»
Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області;
21.  Ясінській  Наталії  Володимирівні,  директору  та  Самойловій  Ірині
Арнольдівні,  методисту  Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та
спорту.

ІV. Висловити  подяку  науковим  співробітникам  Інституту  гідробіології
НАН  України  й  Інституту  ботаніки  ім.  М.Г.  Холодного  НАН  України  та
особисто Білоус Олені Петрівні, координатору проєкту, кандидату біологічних
наук, за особисту участь в організації та проведенні Науково-освітнього проєкту
«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні».

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


