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Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською
молоддю на 2015 рік та в рамках міжнародної науково-освітньої програми GLOBE
(«Глобальне  вивчення  та  спостереження  з  метою  поліпшення  довкілля»)
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і
науки  України  у  вересні-жовтні  2015  року  провів  міжнародний  художній  конкурс
«Календар GLOBE 2016».  Мета  конкурсу: висвітити і  зафіксувати місцеві  громади
GLOBE з регіону Європи та Євразії.

Цього року конкурс проходив в рамках європейського конкурсу «GLOBE at My
School Picture Contest». Учасники завантажували фотографії на тему «GLOBE у моїй
школі» безпосередньо на веб-сайт програми  GLOBE, де їх оцінювали члени Колегії
GLOBЕ Європи та Євразії до якої входять представники 6 країн. Усього з України у
конкурсі взяло участь  37 шкіл та  позашкільних навчальних закладів з 15 областей
(Волинська,  Дніпропетровська,  Донецька,  Житомирська,  Запорізька,  Івано-
Франківська,  Полтавська,  Рівненська,  Сумська,  Тернопільська,  Харківська
Хмельницька, Чернівецька, Черкаська, Чернігівська) та м. Києва та завантажено 351
фотографію. 

Відповідно до рішення Колегії GLOBЕ Європи та Євразії 10 навчальних закладів
були  визнані  переможцями  конкурсу  і  їх  фотографії  розміщені  в  Європейському
календарі GLOBE 2016. Згідно з рішенням міжнародного журі конкурсу,

НАКАЗУЮ
І.  Нагородити  грамотами  НЕНЦ  та  примірником  Європейського  календаря
GLOBE 2016 переможців міжнародного художнього конкурсу «Календар GLOBE
2016» наступні школи та позашкільні навчальні заклади: 

1. Божиковецький  навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад"  Деражнянської  районної  ради
Хмельницької області.

2. Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
3. Комунальний  заклад  "Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді Луцької міської ради".
4. Комунальну установу Сумська спеціалізована школа І-ІІІ  ступенів №2 ім.  Д.

Косаренка м. Суми Сумської області.
5. Радивилівський  навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ

ступенів №1 - гімназія" Радивилівської районної ради Рівненської області.
6. Комунальний заклад Сумської  обласної ради – обласний центр позашкільної

освіти та роботи з талановитою молоддю.
7. Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді.



8. Хорошівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів з музично-хореографічним
профілем Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області.

9. Черкаську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради
Черкаської області.

10. Чернівецький  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді.

ІІ.  Нагородити  грамотами  НЕНЦ  за  підготовку  та  участь  у  міжнародному
художньому конкурсі «Календар  GLOBE 2016» наступні школи та позашкільні
навчальні заклади:

1. Будівельнівський  навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів,  дошкільний  навчальний  заклад  "Зернятко"  Глухівського  району
Сумської області.

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

3. Гімназію №59 ім.О.М.Бойченка м. Києва.
4. Грицівську ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району Хмельницької області.
5. Загальноосвітню  школу  І  -  ІІІ  ступеня  с.  Гірка  Полонка  Луцького  району

Волинської області.
6. Загальноосвітню школу  І-ІІ  ступеня  села  Яревище Старовижівського району

Волинської області.
7. Івано-Франківську  міську  дитячу  екологічну  станцію  Івано-Франківської

міської ради.
8. Кам’янець-Подільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької

області.
9. Комунальний заклад "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради.
10. Комунальний  заклад  "Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді".
11. Комунальний заклад "Юр'ївська багатопрофільна  загальноосвітня  школа  І-ІІІ

ступенів" Приморської районної ради Запорізької області".
12. Комунальний  заклад  «Районний  Будинок  учнівської  молоді»  Дубенської

районної ради Рівненської області.
13. Комунальний заклад Сумської  міської  ради – Сумський міський центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
14. Лозівську  міську  станцію  юних  натуралістів  Лозівської  міської  ради

Харківської області.
15. Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія"

імені С.Є. Ткача смт Голоби Ковельської районної ради Волинської області.
16. Новоград-Волинську загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів №5 Житомирської

області.
17. Новоекономічну  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Красноармійської

районної ради Донецької області.
18. Полтавську спеціальну загальноосвітню школу № 39 Полтавської міської ради

Полтавської області.
19. Приазовську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 Приазовської районної

ради Запорізької області.
20. П'ятигірську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Здолбунівської районної ради

Рівненської області.
21. Середино-Будську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 Середино-Будської

районної ради Сумської області.
22. Федірківську загальноосвітню школу I-II ступенів Волочиської районної Ради

Хмельницької області.



23. Хворостівський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- дошкільний навчальний
заклад" Любомльської районної ради Волинської області.

24. Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  смт.  Кіровське
Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

25. Центр  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді
Дарницького району міста Києва.

26. Чернігівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 27 Чернігівської міської
ради Чернігівської області.

27. Чорнухинську районну станцію юних натуралістів Полтавської області.
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