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НАКАЗ
м. Київ

«5» грудня 2016 р. № 110-О

Про проведення моніторингу-дослідження 
стану навколишнього середовища за 
міжнародною науково-освітньою 
програмою GLOBE в 2016 році

Згідно  з  планом  роботи  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  на  2016  рік  в  Україні  школи  та  позашкільні  установи,  які  є
учасниками міжнародної науково-освітньої програми GLOBE, проводили моніторинг-
дослідження стану навколишнього середовища. 

Відповідно  до  статистики,  мережа  учнівських  об’єднань  в  Україні,  що
працюють  за  програмою  GLOBE,  включає  443  школи  та  позашкільні  навчальні
заклади, 379 вчителів, більш ніж 4,000 учнів. Збір даних та їх внесення до наукової
бази  є  критично  важливим  для  наукових  досліджень,  які  покращують  розуміння
процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі. За  2016  в Україні до бази
даних було внесено більше 6100 даних, що на 28% більше за попередній рік та на 61%
більше порівняно з 2014 роком.

Відповідно до даних статистики з міжнародного веб-сайту програми GLOBE
(http  ://  www  .  globe  .  gov  /)  про  кількість  внесених  даних  спостережень  від  України  за
період з 1 січня по 4 грудня 2016 року та міжнародного рейтингу шкіл, які роблять
найбільший внесок у збір інформації (Science     Honor     Roll),

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  міжнародним  сертифікатом  GLOBE “Certificate of
Outstanding Achievement” за внесення найбільшої кількості даних спостережень
від  України  за  2016  рік  до  міжнародної  наукової  бази  даних  GLOBE та
спеціальним призом:

1. Менську районну гімназію Менської районної ради Чернігівської області
(більш ніж 1200 спостережень).

ІІ.  Нагородити  міжнародним  сертифікатом  GLOBE “Certificate of
Appreciation” за внесення більше 100 спостережень до міжнародної наукової бази
даних GLOBE (золота нагорода):

1. Чернівецький міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Чернівецької міської ради.

2. Загальноосвітню школу І - ІІІ ступенів № 19 м. Житомира Житомирської
міської ради Житомирської області.

3. Комунальний заклад "Юр'ївська багатопрофільна загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" Приморської районної ради Запорізької області.

4. Великожолудський  НВК  "ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  -  ДНЗ"  Володимирецької
районної Ради в Рівненській області.

5. Сагайдацьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Шишацької селищної
ради Полтавської області.

http://www.globe.gov/globe-data/science-honor-roll
http://www.globe.gov/


6. Полтавську спеціальну загальноосвітню школу № 39 Полтавської міської
ради Полтавської області.

7. Комунальний  заклад  "Полтавська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
№30 Полтавської міської ради Полтавської області".

8. Комунальний заклад "Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3
Полтавської міської ради Полтавської області".

9. Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості Волинської області.
10. Комунальний заклад "Міський центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді Луцької міської ради".
11. Лемешівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Яготинського району

Київської області.
12. Хорошівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  з  музично-

хореографічним  профілем  Петропавлівської  районної  ради
Дніпропетровської області.

13. Калениківську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської
районної ради Полтавської області.

14. Іванівську загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів Житомирського району
Житомирської області.

15. Чернівецьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  №4  Чернівецької
міської ради.

16. Чернівецький міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Чернівецької міської ради.

ІІІ.  Нагородити  міжнародним  сертифікатом  GLOBE “Certificate of
Appreciation” за внесення більше 70 спостережень до міжнародної наукової бази
даних GLOBE (срібна нагорода):

1. Жовкинівську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів,  Володимирецької
районної ради, Рівненської області.

2. Южинецький  загальноосвітній  навчальний  заклад  І  -  ІІ  ступенів
Кіцманського району Чернівецької області.

3. Комунальну установу Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім.
Д.Косаренка м. Суми, Сумської області.

4. Приазовську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  №  2  Приазовської
районної ради Запорізької області.

5. Опішнянську  спеціалізовану  школу  І-ІІІ  ступенів  Зіньківської  районної
ради Полтавської області.

6. Гімназію №59 імені О.М. Бойченка міста Києва.
7. Новоград-Волинську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  №5

Житомирської області.
8. Лубенську  міську  станцію  юних  техніків  і  натуралістів  Полтавської

області.
9. Любарську  гімназію  №1  Любарської  районної  ради  Житомирської

області.
10. Кам'янець-Подільський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Хмельницької області.
11. Івано-Франківську міську станцію юних натуралістів.
12. Грицівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Шепетівської районної

ради Хмельницької області.
13. Комунальному  закладу  Дунаєвецької  міської  ради  "Станція  юних

натуралістів", Дунаєвецький район, Хмельницька область.
14. Березоворудську  загальноосвітню  школу  І-  ІІІ  ступенів  Пирятинської

райдержадміністрації Полтавської області.



ІV.  Нагородити  міжнародним  сертифікатом  GLOBE “Certificate of
Appreciation” за внесення більше 40 спостережень до міжнародної наукової бази
даних GLOBE (бронзова нагорода):

1. Чернівецький  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Чернівецької міської ради.

2. Строківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Попільянської районної ради
Житомирської області.

3. Загальноосвітню школу І-ІІ ступеня с. Яревище Старовижівського району
Волинської області.

4. Вознесенську загальноосвітню школу I-III ступенів Мелітопольської районної
ради Запорізької області.

5. Комунальний заклад Сумської  обласної ради – обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю.

6. Радивилівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
№1 - гімназія" Радивилівської районної ради Рівненської області.

7. Миропільську гімназію, Романівський район, Житомирська область.
8. Лозівську  станцію  юних  натуралістів  Лозівської  міської  ради  Харківської

області.
9. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпропетровського

району Дніпропетровської області.
10. Чорнухинську районну станцію юних натуралістів Полтавської області. 
11. Будівельнівський  навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ

ступенів,  дошкільний  навчальний  заклад  "Зернятко"  Глухівський  район,
Сумська область.

V.  Нагородити  спеціальним  сертифікатом  GLOBE “Certificate of
Outstanding Achievement”  за  внесення  найбільшої  кількості  даних  з  регіону
Європа та Євразія за протоколами "Біосфера" протягом Data Entry Challenge,
який відбувся до Дня Землі (18-24 квітня 2016 р.):

1. Лемешівську загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів Яготинського району
Київської області.

VІ. Висловити подяку за відмінну роботу протягом року за регулярність
моніторингу  стану  навколишнього  середовища  за  міжнародною  науково-
освітньою програмою  GLOBE в 2016 році наступним вчителям та керівникам
гуртків:

1. Ірині Вовченко, вчителю біології та хімії Менської районної гімназії Менської
районної ради Чернігівської області.

2. Наталії Катан, голові еколого-натуралістичного відділу Чернівецького міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської ради.

3. Марині  Шевчук,  керівнику  гуртків  Чернівецького  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради.

4. Альоні Геращенко, вчителю Строківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Попільянської районної ради Житомирської області.

5. Олені  Ващук,  кандидату  педагогічних  наук,  вчителю  хімії  і  біології
загальноосвітньої  школи  І  -  ІІІ  ступенів  №  19  м.  Житомира  Житомирської
міської ради Житомирської області.

6. Наталії Кошмак, вчителю Жовкинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,
Володимирецької районної ради, Рівненської області.

7. Галині Фесек, вчителю Южинецького загальноосвітнього навчального закладу І
- ІІ ступенів Кіцманського району Чернівецької області.



8. Наталії  Трофименко,  вчителю  Комунального  закладу  "Юр'ївська
багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів" Приморської  районної
ради Запорізької області.

9. Євгену  Постригачу,  вчителю  географії  і  природознавства  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступеня с. Яревище Старовижівський район Волинська область.

10. Ксенії Захаровій, вчителю біології Вознесенської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області.

11. Галині Снітко, вчителю Великожолудського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ"
Володимирецької районної Ради в Рівненській області.

12. Оксані Кобзар, вчителю Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів №2 ім. Д.Косаренка м. Суми, Сумської області.

13. Надії  Бойко,  методисту  еколого-натуралістичного  відділу  Комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи з талановитою молоддю.

14. Любов Шкляровій, методисту Комунального закладу Сумської обласної ради –
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

15. Марині  Синяк,  вчителю Сагайдацької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Шишацької селищної ради Полтавської області.

16. Вікторії  Танащук,  вчителю  Радивилівського  навчально-виховного  комплексу
"Загальноосвітня  школа  І-ІІІст. №1 -  гімназія"  Радивилівської  районної  ради
Рівненської області.

17. Євгену Гайдаю, вчителю географії Приазовської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Приазовської районної ради Запорізької області.

18. Олександрі Луценко, вчителю хімії та біології Приазовської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Приазовської районної ради Запорізької області.

19. Іванові Єзерському, вчителю Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи
№ 39 Полтавської міської ради Полтавської області.

20. Світлані  Токар,  вчителю Комунального закладу  "Полтавська  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №30 Полтавської міської ради Полтавської області".

21. Тамарі  Ребрик,  вчителю  біології  Комунального  закладу  "Полтавська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Полтавської міської ради Полтавської
області".

22. Надії  Міхель,  вчителю  Опішнянської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів
Зіньківської районної ради Полтавської області.

23. Аллі Науменко, вчителю біології гімназії №59 імені О.М. Бойченка міста Києва.
24. Оксані  Нікіфоровій,  керівнику  гуртків  Нововолинського  центру  дитячої  та

юнацької творчості Волинської області.
25. Тетяні  Колчук,  вчителю  Новоград-Волинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів №5 Житомирської області.
26. Ірині  Коструб,  вчителю  Новоград-Волинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів №5 Житомирської області.
27. Олесі  Данилюк,  учителю  Миропільської  гімназії,  Романівський  район,

Житомирська область.
28. Наталії  Борсук,  керівнику  гуртків  комунального  закладу  "Міський  центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської ради".
29. Тетяні  Москаленко,  керівнику  еколого-натуралістичних  гуртків  Лубенської

міської станції юних техніків і натуралістів Полтавської області.
30. Ганні  Гавриленко,  керівнику  гуртка  Лозівської  станції  юних  натуралістів

Лозівської міської ради Харківської області.
31. Ларисі Кирилюк, вчителю Любарської гімназії №1 Любарської районної ради

Житомирської області.



32. Наталії  Бойко,  вчителю  біології,  екології  та  географії  Лемешівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яготинського району Київської області.

33. Людмилі  Сесь,  керівнику  гуртка  Центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

34. Людмилі Чубас, вчителю Хорошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з
музично-хореографічним  профілем  Петропавлівської  районної  ради
Дніпропетровської області.

35. Марії  Зайві,  вчителю Хорошівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  з
музично-хореографічним  профілем  Петропавлівської  районної  ради
Дніпропетровської області.

36. Наталії  Миколюк,  керівнику  гуртків  Кам'янець-Подільського  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Хмельницької області.

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

38. Богдані  Васильчишин,  завідуючій  еколого-натуралістичним  відділом  Івано-
Франківської міської станції юних натуралістів.

39. Людмилі Устименко, вчителю Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Житомирського району Житомирської області.

40. Наталії Гуменюк, вчителю Грицівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Шепетівської районної ради Хмельницької області.

41. Миколі Буняку, керівнику гуртків комунального закладу Дунаєвецької міської
ради "Станція юних натуралістів", Дунаєвецький район, Хмельницька область.

42. Тетяні  Могилевській,  директору  Чорнухинської  районної  станції  юних
натуралістів Полтавської області.

43. Тетяні Голубчук,  вчителю біології  Чернівецької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів №4 Чернівецької міської ради.

44. Наталії  Воробйовій,  вчителю  Будівельнівського  навчально-виховного
комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
"Зернятко", Глухівський район, Сумська область.

45. .Тетяні  Шокотько,  вчителю  Березоворудської  загальноосвітньої  школи  І-  ІІІ
ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області.

Директор НЕНЦ
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