
НАГОРОДИ ВИКЛАДАЧІВ 

НАГОРОДЖЕНІ: 

Волошина Н.О., професор, д.б.н., завідувач кафедри. 

-Подяка Президії Національної академії наук України (2015 р.) 

-Подяка Київської обласної державної адміністрації за вагомий 

високопрофесійний внесок за розбудову наукової освіти та дослідницької діяльності  

учнів-членів київського обласного територіального відділення Малої академії наук 

України (2020 р.) 

-Ювілейна медаль до 180-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова «За особистий 

вагомий внесок у розвиток університету» (2015 р.) 

Лазебна О.М., доцент, канд. пед. наук. 

 -Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну 

працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 

плідну науково-педагогічну діяльність (2009 р.) 

 -Почесна грамота НПУ ім. М.П. Драгоманова за багаторічну творчу працю та 

значний особистий внесок у підготовку майбутніх педагогічних кадрів (2009 р.) 

 -Подяка Громадської організації «Фундація» «Національні наукові, спортивні, 

культурно-мистецькі зв’язки українського і фінського народів», Інституту 

природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова, 

Посольство Фінляндії в Україні за найактивнішу участь в українсько-фінському 

проекті «Вивчення, узагальнення та впровадження позитивного досвіду країн 

Європейської співдружності з екології та гендерної політики (на прикладі Фінляндії) 

(2010 р.) 

 -Подяка Директора Інституту природничо-географічної освіти та екології за 

вагомий особистий внесок у розвиток інституту і досягнення високих показників у 

професійній діяльності (2009 р.) 

 -Почесна грамота НПУ імені М.П. Драгоманова за вагомий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 

святкування 180-річчя від дня заснування Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 



 -Почесна грамота НПУ ім. М.П. Драгоманова за багаторічну працю, вагомий 

особистий внесок у розвиток НПУ ім. М.П. Драгоманова, підготовку майбутніх 

педагогічних кадрів (2014 р.) 

 -Подяка Директора Інституту природничо-географічної освіти та екології за 

вагомий особистий внесок у розвиток інституту і досягнення високих показників у 

професійній діяльності (2014 р.) 

 -Почесна грамота НПУ ім. М.П. Драгоманова за сумлінну плідну працю, 

високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток університету (2019 р.) 

Шевченко В.Г., доцент, канд. біол. наук. 

- Подяка громадської організації «Фундація», Посольства Фінляндії в Україні за 

активну участь в українсько-фінському проекті «Вивчення й узагальнення та 

впровадження позитивного досвіду країн Європейської співдружності з екології та 

гендерної політики (на прикладі Фінляндії)» (2010р.) 

- Подяка за плідну роботу з обдарованою учнівською молоддю та участь у ІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України (2016 р.) 

- Почесна грамота ректора НПУ імені М.П. Драгоманова (2010 р.) 

- Подяка Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки 

України (2015 р.) 

- Подяка за участь у II-конкурсі-фестивалі «Екологічна мода» від кафедри 

екології, гірничо-екологічного факультету Державного університету «Житомирська 

Політехніка» та громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» (2019 р.) 

Гармата О.М., доцент, канд. пед. наук. 

- Подяка ректора НПУ імені М.П. Драгоманова за вагомий особистий внесок у 

розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності.  

(2014 р.) 

- Подяка директора Інституту природничо-географічної освіти та екології за 

багаторічну плідну навчально-виховну і методичну роботу з підготовки педагогічних 

кадрів (2014 р.) 



- Подяка ректора НПУ імені М.П. Драгоманова за вагомий особистий внесок у 

розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності. 

(2019 р.) 

- Подяка оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з екології за 

активну участь у проведенні ІІ етапу олімпіади (2013 р.) 

Компанець Е.В., доцент, канд. с/г наук. 

- Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну 

працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та 

плідну науково-педагогічну діяльність (2009 р). 

Лавріненко В.М., старший викл., канд.біол.наук. 

- Подяка за участь у II-конкурсі-фестивалі «Екологічна мода» від кафедри 

екології, гірничо-екологічного факультету Державного університету «Житомирська 

Політехніка» та громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» (2019 р.) 

 


