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професору кафедри клінічної діагностики та ВХТ 
факультету ветеринарної медицини Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету 
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кандидату психологічних наук, доценту кафедри 
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Бандурі Юлії Олександрівні 
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керівнику гуртків Виноградівського районного 
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Басанській Владлені Дмитрівні 

 

керівнику гуртка комунального закладу 
«Марганецький еколого-натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області» 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ
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керівнику гуртка Стрийської міської станції 
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керівнику літературно-краєзнавчого гуртка «Джерело» 
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керівнику гуртка «Основи фенології» КЗ КОР «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини», вчителю 

Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Жоравський навчально -виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
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методисту, керівнику гуртка комунального закладу 
Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-
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учителю біології та екології, природознавства 
Добропільського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим 
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Бундзяк Галині Володимирівні 

 

вчителю біології Глушківського НВК, 
Городенківської міської ради, 
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вчителю біології Городенківської гімназії 
імені Антона Крушельницького 
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керівнику гуртка, завідувачу 
еколого-натуралістичним відділом 
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Гвоздик Ірині Вікторівні 

 

учителю хімії та біології «Петрівський навчально-
виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Знам’янської міської ради. Кіровоградської області» 
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вчителю біології 
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вчителю біології Городенківської 
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керівнику гуртка комунального закладу Сумської міської 
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вчителю основ здоров’я 
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вчителю математики Криворізького Покровського ліцею, 
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керівнику гуртка «Юний науковець. Екологічний напрям» 
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Зарві Наталії Ігорівні 

 

вчителю біології Херсонської гімназії № 3 
Херсонської міської ради 
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Здору Сергію Вікторовичу 

 

вчителю біології Піщанської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Куп'янської районної ради 
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Кирилюк Олені Володимирівні 

 

вчителю природознавства, 
керівнику еколого-натуралістичного гуртка «Стержень» 

Клішковецької гімназії 
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Кишенко Тетяні Тимофіївні 

 

вчителю біології та хімії комунального закладу 
«Вишнівський навчально-виховний комплекс «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ст. – заклад дошкільної 
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учителю хімії Зорянського ЗЗСО імені Героя Радянського 
Союзу Дубрівного Петра Савелійовича Іллінівської 

сільської ради Краматорського району Донецької області 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Ковальчук Ганні Іванівні 

 

вчителю біології 
Великоомелянського ліцею Рівненської районної ради 
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Козуб Наталії Марківні 

 

методисту, керівнику гуртків Центру дитячої 
та юнацької творчості Херсонської міської ради 
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Коренєвій Жанні Борисівні 

 

керівнику гуртка «Юний науковець з основами 
ветеринарної медицини», завідувачу кафедри нормальної 

і патологічної морфології та судової ветеринарії, 

кандидату ветеринарних наук, доценту ФВМ, ОДАУ 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Корнейчук Марії Вікторівні 

 

вчителю екології 
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Корнейчук Марії Вікторівні 
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Короткій Ірині Олександрівні 

 

кандидату сільськогосподарських наук, старшому 
викладачу кафедри плодоовочівництва, виноградарства 

та біохімії Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 
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Костенко Наталії Іванівні 

 

вчителю хімії КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів «Світоч» Дніпрорудненської міської ради ВР 

Запорізької області 
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Костровій Тетяні Петрівні 

 

вчителю математики Тарутинського НВК 
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Красновиду Юрію Івановичу 

 

вчителю Красносільської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради 

Борзнянського району Чернігівської області 
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Ксенжук Олені Іванівні 

 

керівнику гуртка зоологів 
Центру позашкільної роботи м. Краматорськ 
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Кулагіній Ірині Олександрівні 

 

вчителю біології 
опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради 

Менського району Чернігівської області 
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керівнику Екологічного центру 
Рівненського міського Палацу дітей та молоді 
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Лаптєвій Ларисі Вікторівні 

 

керівнику гуртка комунального закладу Сумської міської 
ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 
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Лесику Дмитру Леонідовичу 

 

керівнику гуртка Центру технічної творчості 
та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м. Києва 
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Литвин Оксані Іванівні 

 

керівнику секції «Медицина» комунального закладу 
«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» 

Роменської міської ради Сумської області 
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керівнику наукових секцій комунального закладу 
«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» 
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Литовченку Олександру Григоровичу 

 

керівнику гуртка «Прикладне програмування» 
комунального закладу «Роменська міська 

Мала академія наук учнівської молоді» 

Роменської міської ради Сумської області 
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Літвінчук Софії Миколаївні 

 

вчителю хімії комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Луцької міської ради Волинської області» 
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Мазур Віталіні Сергіївні 

 

керівнику наукової секції «Психологія» комунального 
закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 
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Малєнковій Марині Миколаївні 

 

вчителю інформатики Тарутинського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ліцей – ДНЗ» Тарутинської селищної ради 
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Маляренко Ірині Валентинівні 

 

викладачу Херсонського фахового спортивного коледжу 
Херсонської обласної ради 
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вчителю біології Видричанської ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
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вчителю біології ОЗ Менська гімназія 
Менської міської ради Менського району 

Чернігівської області 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ
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учителю біології Грем'яцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради 

Чернігівської області 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Михайловському Анатолію Івановичу 

 

вчителю біології ЗОШ I-III ступенів № 85, м. Одеса 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Мичко Інні Анатоліївні 

 

вчителю Колоденського ліцею Корнинської сільської ради 
Рівненського району 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Морозовій Ріммі Сергіївні 

 

керівнику гуртка Донецького обласного 
еколого-натуралістичного центру 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Москалецю Віталію Григоровичу 

 

вчителю географії КЗ «Долинський опорний заклад 
І-ІІІ ступенів № 4 Долинської міської ради» 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Невиняк Уляні Юріївні 

 

керівнику гуртка Івано-Франківського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Івано-Франківської обласної ради 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Ожован Олені Олександрівні 

 

к.б.н., керівнику гуртків Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Палагнюк Світлані Дмитрівні 

 

вчителю географії Клішковецької гімназії 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Палагуті Вірі Володимирівні 

 

вчителю хімії комунального закладу «Близнюківський 
ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району 

Харківської області» 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Палагуті Олександру Миколайовичу 

 

вчителю фізики та інформатики комунального закладу 
«Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради 

Лозівського району Харківської області» 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Панасюк Ларисі Іванівні 

 

вчителю біології Корнинського ліцею 
імені Свіржевського Романа Петровича 

Корнинської сільської ради Рівненської районної ради 

Рівненської області 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Пастушковій Анні Валеріївні 

 

керівнику гуртка «Юні зоологи» комунального закладу 
«Міський еколого-натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області» 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Петровій Світлані Василівні 

 

заступнику директора КЗ «Луганський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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Київ



Подорожньому Сергію Миколійовичу 

 

доценту, завідувачу кафедри ботаніки і садово-паркового 
господарства МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 

науковому керівнику КЗ «ЦПО» ММР ЗО 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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Пономаренко Людмилі Валентинівні 

 

вчителю КЗ «Дивізійський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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Київ



Редкодубській Світлані Мирославівні 

 

вчителю біології 
Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Рибачок Наталії Борисівні 

 

учителю біології і хімії Христинівської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є.Корнійчука 

Христинівської міської ради Черкаської області 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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Рижій Ользі Василівні 

 

вчителю фізики Вараського ліцею № 1 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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Київ



Рисковій Варварі Георгіївні 

 

методисту Рівненського міського Палацу дітей та молоді 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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Київ



Романишин Ларисі Мирославівні 

 

керівнику гуртка «Юні лісівники» 
КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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Київ



Романовській Валентині Іванівні 

 

вчителю біології Квітневського ліцею 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 
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і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Світач Ользі Василівні 

 

керівнику гуртка «Юні орнітологи» ЦРТДЮ, 
вчителю біології опорного закладу «Колківський ліцей» 

Колківської селищної ради 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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Київ



Сидорак Валентині Іванівні 

 

керівнику гуртків Івано-Франківського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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Київ



Сидоренко Вікторії Станіславівні 

 

вчителю біології ЗЗСО «Солонянська СЗШ», 
аспіранту кафедри загальної біології та водних біоресурсів 

ДНУ ім. О. Гончара 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 
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Київ



Синичич Людмилі Іванівні 

 

методисту КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Обухівської селищної ради 

Дніпровсього району Дніпропетровської області 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Скіценко Тетяні Федорівні 

 

вчителю географії Одеської загальноосвітньої школи № 71 
Одеської міської ради Одеської області 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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Київ



Скопіченко Тетяні Анатоліївні 

 

вчителю Новгород-Сіверської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 Новгород-Сіверської міської ради 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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Київ



Стойковій Марині Михайлівні 

 

вчителю географії Вільненського НВК 
 

за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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Стрижак Світлані Анатоліївні 

 

вчителю біології 
Волинського ліцею імені Нестора Літописця 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
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Київ



Тарасенку Вадиму Степановичу 

 

вчителю історії Куп'янської гімназії № 2 
Куп'янської міської ради Харківської області 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
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Тарасюк Тетяні Володимирівні 
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Тарнопольській Юлії Іванівні 

 

вчителю біології Скориківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Скориківської сільської ради 
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вчителю біології Городоцької гімназії – філії опорного 
закладу загальної середньої освіти «Прилісненський ліцей 
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Тимошенко Ользі Вікторівні 

 

методисту комунального закладу «Центр позашкільної 
освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області 
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Тимченко Наталії Петрівні 

 

керівнику екологічного гуртка «Жайворонок» 
КЗ «Петрівський ЦДЮТ» 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Тітечко Світлані Євстафіївні 

 

вчителю географії Сарненського ліцею № 5 
Сарненської міської ради Сарненської районної ради 
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Ткаченко Вікторії Миколаївні 

 

викладачу ВСП «Роменський фаховий коледж ДВНЗ» 
Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 
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методисту, викладачу біології 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» 
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Фесенко Світлані Петрівні 

 

вчителю екології Кустинського ліцею 
Олександрійської сільської ради Рівненського району 
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Фучеджи Тетяні Олександрівні 

 

вчителю інформатики Тарутинського НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів -ліцей-ДНЗ» Тарутинської селищної ради 
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Хоменку Сергію Володимировичу 

 

керівнику гуртка «Прикладне програмування» 
комунального закладу «Роменська міська Мала академія 

наук учнівської молоді» Роменської міської ради 

Сумської області 
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Хорошун Вірі Валентинівні 

 

керівнику гуртка-методисту КПНЗ «Охтирський міський 
центр позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді» 
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Хромишеву Віталію Олександровичу 

 

кандидату технічних наук, доценту 
Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького, 

науковому керівнику КЗ «ЦПО» ММР ЗО 
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Худогову Геннадію Івановичу 

 

керівнику наукової секції «Радіоелектроніка 
та приладобудування» комунального закладу 

«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» 

Роменської міської ради Сумської області 
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Цімарно Марії Петрівні 

 

вчителю хімії Заболотцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
Заболотцівської ОТГ Золочівського району 

Львівської області 
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Чумак Ганні Андріївні 

 

вчителю біології Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 - дошкільний 

навчальний заклад» Добропільської міської ради 

Донецької області 
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Шабанову Віктору Івановичу 

 

кандидату біологічних наук, доценту, завідувачу кафедри 
природничо-математичних дисциплін і методики 

викладання Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
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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 сільсь 
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Шарабурі Оксані Геннадіївні 

 

вчителю трудового навчання 
Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 

Рівненської міської ради 
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Шахненко Ользі Федорівні 

 

вчителю фізики та математики 
КЗ «Долинська ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 

Долинської міської ради» Кіровоградської області 
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Шевченко Ганні Євгеніївні 

 

практичному психологу комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ



Шеметюк Тетяні Іванівні 

 

вчителю хімії Городоцької гімназії – філії опорного закладу 
загальної середньої освіти «Прилісненський ліцей 

Прилісненської сільської ради Волинської області» 
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Штирбуловій Олені Родіонівні 

 

вчителю біології 
Тарутинського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ліцей-ДНЗ» 
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Шубіну Анатолію Григоровичу 

 

вчителю фізики ЗОШ № 30 м. Житомира 
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Щербині Валентині Миколаївні 

 

методисту, учителю хімії та біології 
Озерянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Варвинської селищної ради Прилуцького району 

Чернігівської області 
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Юрченку Юрію Юрійовичу 

 

вчителю фізики та інформатики 
КЗ «Долинська ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 

Долинської міської ради» Кіровоградської області 
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Ягенській Галині Василівні 

 

вчителю біології комунального закладу 
«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради Волинської області» 

 
за підготовку учнівської молоді до фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  

еколого-натуралістичного напряму 

 
Наказ № 47                                                                          від 31.05.2021 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

 

 

 

Київ

 


