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НАКАЗ
м. Київ

«08» червня 2015 р. № 64-O

Про участь у Регіональній навчальній 
експедиції GLOBE 2015

З метою покращення  знань  про  навколишнє середовище на  практиці,  підняття
обізнаності молодого покоління про Землю як систему, інтеграції вітчизняної освіти в
європейський  освітній  простір  в  рамках  міжнародної  науково-освітньої  програми
GLOBE з 3 по 6 серпня 2015 року в м. Неліярве (Естонія) відбудеться Регіональна
навчальна експедиція GLOBE 2015.

У  відповідності  з  правилами  проведення  Регіональної  навчальної  експедиції
GLOBE

НАКАЗУЮ

І.  Направити для участі у Регіональній навчальній експедиції GLOBE 2015, що
відбудеться з 3 по 6 серпня 2015 р. у м. Неліярве (Естонія), наступних учасників:

1.  Чебан  Катерину  Олександрівну,  вихованку  комунального  закладу
"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді".

2.  Колотило  Каріну  Олександрівну,  вихованку  комунального  закладу
"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді".

3. Левченка Іллю Костянтиновича, учня Семенівської гімназії № 2 Семенівського
району Чернігівської області.

4. Остапенко Альону Андріївну, ученицю Озерянської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ст. Варвинського району Чернігівської області.

5.  Бородиню  Єлизавету  Віталіївну,  вихованку  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  ученицю  10  класу  Кременчуцької
спеціалізованої школа I-III ст. №10 з поглибленим вивченням англійської мови.

6.  Кулік  Ніку  Сергіївну,  вихованку  Кременчуцького  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, ученицю 10 класу Кременчуцької  спеціалізованої школа I-
III ст. №10 з поглибленим вивченням англійської мови.

7. Василенко Марію, вихованку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, ученицю 11 класу середньої
загальноосвітньої школи №2 ім. Д.Карбишева.

ІІ. Направити супроводжуючими команди:
1.  Чебан  Тетяну  Никодимівну,  заступника  директора  з  виховної  роботи

комунального  закладу  "Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді".

2.  Мокляк  Аліну  Олексіївну, завідувача  відділом  екології  та  охорони  природи
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

3.  Пустільнік  Наталію  Володимирівну,  методиста  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України,
заступника координатора програми GLOBE в Україні.

ІІІ. Назначити офіційним керівником команди Пустільнік Наталію Володимирівну,
методиста  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді



Міністерства освіти і  науки України,  заступника координатора програми GLOBE в
Україні. (за її погодженням).

Пустільнік Н.В. відповідає за організацію участі української команди у конкурсі,
проведення  інструктажу  з  техніки  безпеки  учасників.  Керівник  команди  при  собі
повинен  мати:  дозвіл  від  батьків  учасників  конкурсу,  копію  наказу  відповідного
органу  освіти  щодо  участі  в  експедиції,  загальний  наказ  із  списком  учасників
конкурсу.

Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  покласти  на  керівника  та
супроводжуючих делегації.

IV. Пустільнік Н.В.  своєчасно подати Національному еколого-натуралістичному
центру методичний звіт про участь української команди в експедиції (аналіз, переваги
та недоліки, рівень підготовки української команди тощо).

V.  Витрати  на  відрядження  (проживання,  харчування  під  час  проведення
експедиції, переліт до місця проведення заходу і зворотній напрямок) учнів, керівника
та  супроводжуючих  делегації  здійснюються  за  рахунок  коштів  приймаючої
організації.

VІ. Витрати на відрядження (проживання, харчування, проїзд) до Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  (м.  Київ)  учнів,  керівника  та
супроводжуючих делегації здійснюються за рахунок коштів відряджуючої організації.

VІI.  Контроль  за  виконання  наказу  покласти  на  Тараненко  В.І.,  заступника
директора НЕНЦ.

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


