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Про відзначення подяками
працівників загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів
в рамках роботи за міжнародною програмою GLOBE

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  на  2016  рік  загальноосвітні  та  позашкільні  навчальні  заклади
протягом  2015-2016  рр.  проводили  моніторинг  навколишнього  середовища  за
міжнародною науково-освітньою програмою GLOBE та співпрацювали з іноземними
школами в рамках програми.

GLOBE – це міжнародна практична науково-освітня програма для учнів шкіл
та позашкільних навчальних закладів "Глобальне вивчення та спостереження з метою
поліпшення  довкілля".  Мета  програми  -  підтримка  та  сприяння  співпраці  учнів,
вчителів та науковців у дослідженні навколишнього середовища, Землі як системи та
їх динаміки. 

В Україні нараховується 435 GLOBE шкіл, 364 вчителі, 3 249 учнів та 27 648
даних  внесених  на  міжнародний  веб-сайт  GLOBE.  Відповідно  до  результатів
моніторингових спостережень та згідно з аналізом звітів

НАКАЗУЮ
І.  Висловити  подяку  за  активне  залучення  учнів  до  моніторингу

навколишнього середовища, підвищення екологічної обізнаності молоді та інтеграцію
вітчизняної  освіти  в  світовий  простір  наступним  працівникам  позашкільних  та
загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Тихенко  Ларисі  Володимирівні,  директору  комунального  закладу
Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою  молоддю,  кандидату  педагогічних  наук,  доценту  заслуженому
працівник освіти України.
2. Гайковій  Наталії  Миколаївні,  завідуючій  еколого-натуралістичним
відділом комунального закладу  Сумської  обласної  ради  -  обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
3. Токаренку  Олегу  Михайловичу,  директору  комунальної  установи
Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка м. Суми.
4. Кобзар  Оксані  Вікторівні,  учителю  біології  комунальної  установи
Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка м. Суми.
5. Остафійчук Тетяні Василівні, директору комунального закладу "Станція
юних натуралістів" Рівненської обласної ради.

6. Гайдаченко  Людмилі  Павлівні,  завідувачу  методичного  відділу
комунального закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради.

7. Левицькій Ганні Василівні, директору Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції.



8. Васильчишин  Богдані  Богданівні,  завідувачу  еколого-натуралістичним
відділом Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції.
9. Базилевському  Миколі  Васильовичу,  директору  Черкаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №30.
10. Мордванюк  Ірині  Володимирівні,  вчителю  біології  Черкаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №30.
11. Вовченко  Ірині  Олександрівні,  вчителю  хімії  та  біології Менської
районної гімназії Чернігівської області.
12. Кадушку  Михайлу  Дмитровичу, директору  Менської  районної  гімназії
Чернігівської області.
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