
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«22 червня 2017 р. № 61

Про підведення підсумків
Всеукраїнських GLOBE Ігор 2017

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових  заходів  з  дітьми та  учнівською молоддю на  2017  р.  (за  основними
напрямами  позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  від
27.12.2016 № 1626, з 19 по 22 червня 2017 р. у м. Київ Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді в межах Всеукраїнського зльоту юних
дослідників-природознавців провів Всеукраїнські  GLOBE Ігри 2017. На заході
були присутні 66 учасників з Рівненської, Сумської, Донецької, Чернігівської,
Волинської,  Чернівецької,  Житомирської,  Івано-Франківської,  Херсонської
областей  та  м.  Києва.  Програма  Ігор  включала  представлення  учасниками
результатів  роботи  за  програмою  GLOBE, проведення  майстер-класів  від
провідних вчених, квесту.

На підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  дипломами Національного  еколого-натуралістичного
центру І ступеня за перемогу у GLOBE Іграх наступних учасників:

1. Гальоса  Костянтина  –  учня  Менської  районної  гімназії  Чернігівської
області (59,5 балів);

2. Пелих  Діану  –  вихованку  гуртка  «Аматори  зеленої  планети»  міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради (59,5 балів);

3. Похильчук Олександру – вихованку комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (59,5 балів);

4. Приймак Любов – вихованку гуртка «Географічне краєзнавство» на базі
Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської районної
ради Донецької області (59,5 балів);

5. Севрюка Андрія – учня Будівельнівського навчально-виховного комплексу
Глухівської районної ради Сумської області (59,5 балів);

6. Тімофєєву Олександру – вихованку гуртка «Юні лісівники-дендрологи»
Голопристанської районної станції юних натуралістів Херсонської області
(59,5 балів);

7. Худого Олександра – вихованця Чернівецького обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (59,5 балів);

8. Шевченко Анастасію –  ученицю Хмелівської  загальноосвітньої  школи  
І-ІІІ  ступенів  Краснопільської  районної  ради  Сумської  області  (59,5
балів);



ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного
центру ІІ  ступеня  за  активну  участь,  ентузіазм  та  проявлені знання  у
GLOBE Іграх наступних учасників:

1. Болтарович  Вікторію  –  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Голопристанської районної станції юних натуралістів Херсонської області
(57 балів);

2. Бута  Олексія  –  учня  Будівельнівського  навчально-виховного  комплексу
Глухівської районної ради Сумської області (57 балів);

3. Ваховського Дмитра – учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19
м. Житомира (57 балів);

4. Веремчука  Ігоря  – вихованця  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (57 балів);

5. Ілляшик Катерину  –  ученицю Менської  районної  гімназії  Чернігівської
області (57 балів);

6. Цюпер Ольгу – вихованку гуртка «Природа рідного краю» міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради (57 балів);

7. Чалу Єлизавету – вихованку Київської Малої академії наук (57 балів);
8. Якущенко  Юлію  –  ученицю  Хмелівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області (57 балів);
9. Білицького Павла – учня загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Яревище

Старовижівського району Волинської області (57 балів);
10.Вашестюк Анастасію – ученицю загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів

с. Яревище Старовижівського району Волинської області (57 балів);
11.Катеринчука Вадима – учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19

м. Житомира (57 балів);
12.Клименко  Сніжану  –  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»

Голопристанської районної станції юних натуралістів Херсонської області
(57 балів);

13.Тутук  Анастасію  –  ученицю  Будівельнівського  навчально-виховного
комплексу Глухівської районної ради Сумської області (57 балів);

14.Яковенко Станіслава – вихованця гуртка «Географічне краєзнавство» на
базі  Удачненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської
районної ради Донецької області (57 балів);

15.Янкову  Ірину  –  ученицю  Хмелівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області (57 балів);

16.Вовченко  Анну  –  ученицю  Менської  районної  гімназії  Чернігівської
області (57 балів);

17.Гладиша Іллю – вихованця Київської Малої академії наук (57 балів);
18.Голубчак Олександру – вихованку гуртка «Природа рідного краю» міської

дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради (57 балів);
19.Ільюшенкову Олесю  –  ученицю загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів

с. Яревище Старовижівського району Волинської області (57 балів);
20.Любченко  Івана  –  учня  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 19

м. Житомира (57 балів);
21.Нікітіна  Владислава  –  учня  Будівельнівського  навчально-виховного

комплексу Глухівської районної ради Сумської області (57 балів);



22.Павленко Мирославу – вихованку гуртка «Географічне краєзнавство» на
базі  Удачненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської
районної ради Донецької області (57 балів);

23.Федика  Антона  –  вихованця  Чернівецького  обласного центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (57 балів);

24.Шадуру Анастасію – вихованку Київської Малої академії наук (57 балів).

ІІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного
центру ІІІ  ступеня  за  активну  участь,  ентузіазм  та  проявлені знання  у
GLOBE Іграх наступних учасників:

1. Кохальського  Володимира  –  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники-
дендрологи»  Голопристанської  районної  станції  юних  натуралістів
Херсонської області (45,5 балів);

2. Лабунця  Артема  –  учня  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 19
м. Житомира (45,5 балів);

3. Мартиненко Богдана – вихованця гуртка «Географічне краєзнавство» на
базі  Удачненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської
районної ради Донецької області (45,5 балів);

4. Пелих Вікторію – вихованку гуртка «Аматори зеленої планети» міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради (45,5 балів);

5. Позняковську Дарію – вихованку комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (45,5 балів);

6. Снєжко Дарію – вихованку Київської Малої академії наук (45,5 балів);
7. Худу  Катерину  –  вихованку  Чернівецького  обласного  центру  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (45,5 балів);
8. Воробйову  Діану  –  ученицю  Будівельнівського  навчально-виховного

комплексу Глухівської районної ради Сумської області (44,5 балів);
9. Гриців Анну – вихованку гуртка «Природа рідного краю» міської дитячої

екологічної станції Івано-Франківської міської ради (44,5 балів);
10.Петрову  Ірину  –  ученицю  Хмелівської  загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ  ступенів  Краснопільської  районної  ради  Сумської  області  (44,5
балів);

11.Ракочого  Вітязьслава  –  вихованця  Чернівецького  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (44,5 балів);

12.Сергеєву  Ольгу  –  вихованку  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (44,5 балів);

13.Шеметова Сергія – учня Менської районної гімназії Чернігівської області
(44,5 балів);

14.Якимчук  Анастасію  –  ученицю загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
№ 19 м. Житомира (44,5 балів);

15.Бідзюру  Марину  –  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
с. Яревище Старовижівського району Волинської області (41,5 балів);

16.Брижик  Яну  –  ученицю  Хмелівської  загальноосвітньої  школи  
І-ІІІ  ступенів  Краснопільської  районної  ради  Сумської  області  (41,5
балів);

17.Волощука Євгена – вихованця Чернівецького обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (41,5 балів);

18.Гайчук Даніелу – вихованку Київської Малої академії наук (41,5 балів);



19.Ляшенко  Марину  –  вихованку  гуртка  «Основи  науково-дослідницької
діяльності»  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (41,5 балів);

20.Пеклуху Антона – учня Менської районної гімназії Чернігівської області
(41,5 балів);

21.Переясловську Діану – вихованку гуртка «Географічне краєзнавство» на
базі  Удачненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської
районної ради Донецької області (41,5 балів);

22.Чумака  Дмитра  –  вихованця  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради(41,5 балів);

23.Буцан Аліну – ученицю Менської районної гімназії Чернігівської області
(45,5 балів).

ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
за відмінну підготовку команди до участі у Всеукраїнських GLOBE Іграх
2017 керівникам:

1. Чичикало  Валентині  Миколаївні  –  вчителю  біології  Хмелівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Краснопільської  районної  ради
Сумської області;

2. Вовченко Ірині Олександрівні – вчителю хімії, біології Менської районної
гімназії Чернігівської області;

3. Воробйовій  Наталії  Володимирівні  –  вчителю  Будівельнівського
навчально-виховного  комплексу  Глухівської  районної  ради  Сумської
області;

4. Гайдаченко  Людмилі  Павлівні  –  завідувачу  методичного  відділу
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;

5. Перовій  Наталії  Миколаївні  –  вчителю  географії  Удачненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради
Донецької області;

6. Постригачу  Євгену  Вікторовичу  –  вчителю географії  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  с. Яревище  Старовижівського  району  Волинської
області;

7. Хлус  Ларисі  Миколаївні  –  керівнику  гуртків  Чернівецького  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

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

9. Бадай Валентині Яремівні – керівнику гуртків міської дитячої екологічної
станції Івано-Франківської міської ради;

10.Валіковій  Олександрі  Віталіївні  –  керівнику  гуртків  Голопристанської
районної станції юних натуралістів Херсонської області;

11.Назаренку  Володимиру  Івановичу  –  науковому  керівнику  відділення
Екології, хімії та біології Київської Малої академії наук

V. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру за
проведення майстер-класів для учасників під час Всеукраїнських GLOBE
Ігор 2017:



1. Шаповалову Євгенію Борисовичу – молодшому науковому співробітнику
відділу  створення  навчально-тематичних  систем  знань  Національного
центру  «Мала  академія  наук»,  за  проведення  майстер-класу  за  темою:
«Використання цифрових лабораторій у біологічному дослідженні»;

2. Назаренку Володимиру Івановичу – провідному науковому співробітнику
інституту  біохімії  ім.  О.В.  Палладіна  НАН  України,  кандидату
біологічних  наук  за  проведення  майстер-класу:  «Порівняльний  аналіз
природних водойм на забруднення методами біоіндикації, біотестування,
біосенсорики та хімічного аналізу»;

3. Груші Володимиру Михайловичу – провідному науковому співробітнику
інституту  кібернетики  ім.  В.М.  Глушкова  НАН  України  за  проведення
майстер-класу: «Основи аналізу даних на прикладі вимірювань індукції
флуоресценції хлорофілу»;

4. Білоус Олені Петрівні – науковому співробітнику відділу екології водних
рослин та  токсикології  інституту гідробіології  НАН України  кандидату
біологічних  наук  за  проведення  майстер-класу:  «"Скарби  Нептуна"
(водорості – збудники цвітіння води та їх біоіндикаторні особливості)»;

5. Дроздовському  Олегу  Петровичу  –  доценту  кафедри  геоінформатики  і
аерокосмічних досліджень землі національного університету біоресурсів і
природокористування України, кандидату технічних наук за проведення
майстер-класу «Використання результатів gps-вимірів при створенні карт
комплексного  вивчення  землі.  (Потреба  визначення  положення  об'єктів
при  вивченні  довклілля.  Сучасні  технології  визначення  положення
об'єктів.)»;

6. Косовець-Скавронській  Олені  Олександрівні  –  кандидату  географічних
наук,  заступнику  начальника  відділу  метеорології  Центральної
геофізичної  обсерваторії  за  проведення  майстер-класу  «Атмосферні
дослідження. Метеорологія»;

7. Панасу Ігорю Данковичу – інженеру І категорії Інституту біохімії ім. О.В.
Палладіна  НАН  України  за  проведення  майстер-класу:  «Порівняльний
аналіз  природних  водойм  на  забруднення  методами  біоіндикації,
біотестування, біосенсорики та хімічного аналізу».

VІ. Надати дипломи Національного еколого-натуралістичного центру
командам-учасникам Всеукраїнських GLOBE Ігор 2017:

1. Хмелівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Краснопільської
районної ради Сумської області;

2. Менської районної гімназії Чернігівської області;
3. Будівельнівського  навчально-виховного  комплексу  Глухівської  районної

ради Сумської області;
4. Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної

ради;
5. Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської районної

ради Донецької області;
6. Загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ст.  с.  Яревище  Старовижівського  р-ну

Волинської області;
7. Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді;



8. Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 19 м. Житомир;
9. Міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
10.Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


