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Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та
учнівською молоддю на 2017 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 з 8 вересня по 31 жовтня 2016 р. провів
міжнародний художній конкурс «Календар GLOBE 2017».

Мета конкурсу: висвітити і зафіксувати місцеві громади GLOBE з регіону
Європи та Євразії.

Конкурс проходив у рамках європейського конкурсу «GLOBE at My School
Picture Contest 2017». 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.
Загалом було отримало більш ніж 500 фотографій,  в тому числі 105 світлин від
учасників з України. 

Відповідно до рішення Колегії GLOBЕ Європи та Євразії семеро учасників
були  визнані  переможцями  конкурсу,  а  їх  фотографії  розміщені  в
Європейському  календарі  GLOBE 2017.  Згідно  з  рішенням  міжнародного
журі конкурсу,

НАКАЗУЮ
І. Нагородити грамотами НЕНЦ та примірником Європейського календаря
GLOBE 2017 за перемогу у міжнародному художньому конкурсі «Календар
GLOBE 2017» наступних учасників: 

1. Анастасію Пачву, вихованку гуртка "Екологічний дизайн" позашкільного
комунального навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості"
Бережанської міської ради Тернопільської області.

2. Валерія  Пархоменка,  вихованця  Центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Дніпропетровського  району
Дніпропетровської області.

3. Вікторію  Петошину,  ученицю  9-А  класу  гімназії  №59  імені  О.М.
Бойченка міста Києва.

4. Людмилу Роговенко, методиста Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

5. Валентину Флорю, вихованку гуртка "Юні  охоронці  природи" міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької



міської ради та ученицю 6 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню
№31 м. Чернівці.

6. Анну  Гуменко,  вихованку  гуртка  «Біологія  людини» комунального
закладу  «Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Луцької міської ради».

7. Альону  Мордванюк,  ученицю  11-Б  класу  Черкаської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №30.
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