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Шановні вчителі програми GLOBE! 

 

Протягом січня - червня 2019 року в рамках міжнародної науково-

освітньої програми GLOBE (https://www.globe.gov ) пройшов весняний етап 
Європейсь кої фенологічної кампанії (2019 Spring Phenology campaign). Заклади 
загальної середньої та позашкільної освіти з України були дуже активними. 
Учасники Кампанії надіслали безліч фотографій та повідомлень до 
дискусійного форуму (discussion forum ) та ввели велику кількість даних у 
міжнародну базу даних програми GLOBE. Також вони брали активну участь у 
відеоконкурсі «Spring Tree» (Spring Tree video contest).  

Координатори програми GLOBE в Україні висловлюють щиру вдячність 
вчителям GLOBE за активну життєву та громадянську позицію, гідний внесок в 
екологічне виховання підростаючого покоління та активну роботу протягом 
Весняної Європейської фенологічної кампанії 2019 (2019 Spring Phenology 

campaign – Spring Tree Observation Campaign): 

 

Бойко Наталії Василівні, вчителю біології опорного загальноосвітнього 
навчального закладу «Жоравський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області; 

Петровій Світлані Василівні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу «Бараниківський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів» Красноріченської селищної ради Кремінського 
району Луганської області; 

Дендюк Альоні Іванівні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Дитячого 
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської 
області; 

Чичикало Валентині Миколаївні, вчителю біології Хмелівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської ОТГ Сумської 
області; 

Єфтемій Дані Георгіївні, керівнику гуртка Міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради; 

Приймак Карині Олександрівні, керівнику гуртка Міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради; 
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Хлус Ларисі Миколаївні, методисту комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

Чебан Тетяні Никодимівні, заступнику директора комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»; 

Могилевській Тетяні Миколаївні, директору, керівнику гуртків 
Чорнухинської районної станції юних натуралістів Полтавської області; 

Ламінській Наталії Олександрівні, директору Чугуївського районного 
Будинку дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської 
області; 

Васильчишин Богданні Богданівні, завідуючій еколого-натуралістичним 
відділом Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

Бадай Валентині Яремівні, методисту Івано-Франківської міської дитячої 
екологічної станції; 

Тищенко Людмилі Миколаївні, вчителю біології Калениківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради 
Полтавської області; 

Чичикало Валентині Миколаївні, вчителю біології Хмелівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради 
Сумської області; 

Борсук Наталії Петрівні, керівнику гуртків комунального закладу «Міський 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької 
міської ради»; 

Вовченко Ірині Олександрівні, вчителю біології та хімії Менської гімназії 
Менської міської ради Чернігівської області; 

Буняку Миколі Михайловичу, вчителю біології та хімії Мушкутинецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дунаєвецького району 
Хмельницької області; 

Данилюк Олесі Іванівні, вчителю біології та хімії комунальної установи 
Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад 
«Миропільська гімназія» Житомирської області; 

Бакуш Юлії Вікторівні, керівнику гуртків Нововолинського центру дитячої та 
юнацької творчості Волинської області; 

Поляковій Ользі Володимирівні, вчителю біології та хімії П’ятигірської 
загальноосвітньої школи I-II ступенів Здолбунівського району 
Рівненської області; 

Токар Світлані Петрівні, вчителю хімії та природознавства комунального 
закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 
Полтавської міської ради Полтавської області»; 

Гоменюк Катерині Миколаївні, керівнику гуртків комунального закладу 
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; 



Гайдаченко Людмилі Павлівні, завідувачу методичного відділу комунального 
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; 

Ромашко Раїсі Ярославівні, керівнику гуртків комунального закладу „Станція 
юних натуралістів” Рівненської обласної ради; 

Луцишин Світлані Михайлівні, керівнику гуртків комунального закладу 
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; 

Бобровській Валентині Анатоліївні, керівнику гуртка комунального закладу  
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; 

Тумко Марині Дмитрівні, вчителю хімії Сагайдацького навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської 
області; 

Чумак Ірині Миколаївні, керівнику гуртка Шепетівського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької 
області; 

Волчановій Світлані Вікторівні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи, керівнику гуртка «Основи біології» Токмацького центру дитячої 
та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької області; 

Перовій Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Географічне краєзнавство» 
комунального позашкільного закладу «Районна станція юних 
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області, учителю 
географії Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

Постригачу Євгену Вікторовичу, вчителю географії Загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступеня села Яревище Старовижівського району Волинської області; 

Мовчан Ользі Миколаївні, методисту, керівнику гуртка «Юні охоронці 
природи» Великописарівської районної станції юних натуралістів 
Великописарівської районної ради Сумської області; 

Бриль Вікторії Сергіївні, керівнику гуртка Великописарівської районної 
станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської 
області; 

Ващук Олені Василівні, вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 
м. Житомира; 

Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка Шепетівського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області; 

Закатюк Ірині Леонідівні, вчителю біології і хімії, керівнику гуртка 
комунального закладу Станції юних натуралістів Радомишльської міської 
ради Житомирської області; 

Кравченко Людмилі Володимирівні, учителю хімії і біології, керівнику 
еколого-природничого гуртка Вельбівської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області; 



Волтарніст Тетяні Віталіївні, вчителю біології комунальної установи 
Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська 
гімназія» Житомирської області; 

Ганнич Тетяні Григорівні, Кинашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Борзнянської районної ради Чернігівської області; 

Шевченко Валентині Федорівні, Кинашівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області; 

Трофименко Наталії Валентинівні, комунальний заклад "Юр'ївська 
багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Приморської 
районної ради Запорізької області; 

Вольновій Наталії Станіславівні, вчителю біології, керівнику гуртка «Юні 
друзі природи» Старочуднівськогутянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Романівського району Житомирської області. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


