
 
«29» грудня 2022 р.                                                                                  № 92 

 

Про підсумки проведення  

Науково-освітнього проєкту  

«Учителі та учні досліджують явище 

цвітіння водойм в Україні» у 2022 році 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, листа НЕНЦ від 18.05.2022 р. № 81 

«Про участь в науково-освітньому проєкті «Вчителі та учні досліджують явище 

цвітіння водойм в Україні» у 2022 році», Національний еколого- 

натуралістичний центр учнівської молоді та Інститут гідробіології НАН 

України з 18 травня по 30 листопада 2022 року спільно провели заочний 

масовий захід — Науково-освітній проєкт «Учителі та учні досліджують явище 

цвітіння водойм в Україні» у 2022 році.  

Учасниками заходу з Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, 

Запорізької, Кіровоградської, Київської, Рівненської, Чернівецької областей 

подано 10 науково-дослідних індивідуальних і командних проєктів. 

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 достатньо якісно підготовлені.  

З огляду на вищезазначене  

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити дипломами 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» 

І ступеня:  

1. Бонгарь Анна Юріївна, вихованка гуртка «Основи екологічної науково-

дослідницької діяльності» комунального закладу «Міський еколого-

https://scgis.org.ua/app/algae/


натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області», учениця 11 класу Марганецького ліцею № 7 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області (91 бал). 

ІІ ступеня 

1. Новосад Анастасія Ярославівна, учениця 10 класу Горохівського ліцею № 1 

ім. І. Я. Франка Горохівської міської ради Луцького району Волинської області 

(88 балів). 

2. Чабан Ірина, Шабанова Вероніка, вихованки гуртка «Юні охоронці природи» 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі комунального закладу 

«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради (80 балів). 

ІІІ ступеня 

1. Даниловська Надія Дмитрівна, учениця 10 класу Черняхівського ліцею № 1 

Житомирської області (78 балів). 

2. Килюшик Софія, учениця 8 класу Вараського ліцею № 2 Вараської міської 

територіальної громади Рівненської області (79 балів). 

3. Сахарук Богдан Сергійович, вихованець гуртка «Юні екологи» ЗПО «Станція 

юних натуралістів міста Ковеля» Управління освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради Волинської обласної державної адміністрації (73 

бали). 

 

ІІ. Надити сертифікати учасника Науково-освітнього проєкту «Учителі та 

учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні»: 

1.  Копаниця Ярослав Васильович, вихованець Комунального закладу «Міський 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької 

міської ради Дніпропетровської області», гурток «Юні географи-дослідники» 

(60 балів). 

2.  Нікітенко Аліна Олексіївна, учениця 9 класу Великобілозерської ЗОШ І-ІІ 

ступенів № 3 Філії Великобілозерського НВК № 1 (школа-дитячий садок) 

Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області 

(50 балів). 

3. Острадчук Олександр Олегович, вихованець гуртка «Основи наукових 

досліджень (Екологія) МАН КОКПНЗ, учень 10 класу КЗ КОР “Переяслав-

Хмельницький ліцей-інтернат “Патріот” м. Переяслав Київської області (68 

балів). 

4, Стрілець Дмитро Валерійович, учень 7 класу Чернівецького ліцею № 20 

Чернівецької міської ради (69 балів). 

 

ІІІ. Надати сертифікати педагога-наставника Науково-освітнього проєкту 

«Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» керівникам 

науково-дослідних проєктів за сприяння у проведенні та забезпечення 

успішного науково-педагогічного супроводу учнівських досліджень: 

1. Бугай Вікторії Дмитрівні, вчителю географії Горохівського ліцею № 1 

ім. І. Я. Франка Горохівської міської ради Луцького району Волинської області 



2. Ворончук Любові Ігорівні, вчителю-методисту біології та екології 

Черняхівського ліцею № 1 Житомирської області 

3. Гарбару Олександру Васильовичу, доктору біологічних наук, професору 

кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені 

Івана Франка 

4. Дзюбенко Олені Володимирівні, кандидату біологічних наук, доценту, 

керівнику гуртка «Основи наукових досліджень (Екологія)» МАН КОКПНЗ 

5. Маловічку Віктору Олексійовичу, вчителю біології Великобілозерської 

ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 Філії Великобілозерського НВК № 1 (школа-дитячий 

садок) Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької 

області 

6. Панченко Світлані Вікторівні, культорганізатору, керівнику гуртка 

комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області». 

7. Пастушковій Анні Валеріївні, керівнику гуртка комунального закладу 

«Міський еколого-натуралістичний центр дітей  та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області». 

8. Пашко Наталії Павлівні, учителю географії Вараського ліцею № 2 

Вараської міської територіальної громади Рівненської області 

9. Сахарук Ірині Іванівні, керівнику гуртка «Юні екологи» ЗПО «Станція 

юних натуралістів міста Ковеля» Управління освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради Волинської обласної державної адміністрації 

10. Стрілець Ользі Станіславівні, завідувачу лабораторії Донецького 

обласного еколого-натуралістичного центру 

11. Шабановій Лілії Сергіївні, вчителю географії комунального закладу 

«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради, керівнику гуртка «Юні 

охоронці природи» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі комунального 

закладу «Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради Кіровоградської 

області 

12. Шеренговській Наталії Євгеніївні, вчителю біології Горохівського ліцею 

№ 1 ім. І. Я. Франка Горохівської міської ради Луцького району Волинської 

області 

 

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                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 


