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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«18» квітня 2018 р.       № 32-О 

 

Про участь у Міжнародних 

GLOBE Іграх 2018 (Чехія) 

 

В рамках міжнародної науково-освітньої програми GLOBE з 31 травня по 

3 червня 2018 року в м. Гумполец (Чехія) відбудуться Міжнародні GLOBE Ігри 

2018. 

З метою підвищення рівня екологічної освіти та свідомості молодого 

покоління, заохочення дітей до вивчення природничих дисциплін та інтеграції 

вітчизняної освіти в європейський освітній простір 

 

НАКАЗУЮ 

 

І. Направити для участі у Міжнародних GLOBE Іграх 2018, що 

відбудуться з 31 травня по 3 червня 2018 року в м. Гумполец (Чехія), 

наступних учасників: 

1. Маслюк Анну Володимирівну, ученицю 10 класу опорного 

загальноосвітнього навчального закладу "Жоравський навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області, вихованка 

гуртка "Юні екологи" КЗ КОР "Центр творчості дітей та юнацтва Київщини"; 

2. Мацька Юрія Сергійовича, учня 7 класу Лемешівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Яготинської районної ради Київської області, вихованка гуртка "Юні 

екологи" КЗ КОР "Центр творчості дітей та юнацтва Київщини"; 

3. Аль-Саффара Устима Олеговича, учня 7 класу Менської гімназії Менської 

міської ради Чернігівської області; 

4. Гальоса Костянтина Олеговича, учня 10 класу Менської гімназії Менської 

міської ради Чернігівської області. 

 

ІІ. Направити супроводжуючими та назначити офіційними 

керівниками команд: 

1. Бойко Наталію Василівну, керівника гуртка "Юні екологи" комунального 

закладу Київської обласної ради "Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини"; 

2. Вовченко Ірину Олександрівну, вчителя хімії та біології Менської гімназії 

Менської міської ради Чернігівської області. 



 

ІІІ. Бойко Н. В., Вовченко І. О. відповідають за організацію участі 

українських команд у конкурсі, проведення інструктажу з техніки безпеки 

учасників. Керівники команд при собі повинні мати: нотаріально завірені 

дозволи від батьків учасників конкурсу на виїзд дитини за кордон, медичні 

довідки учасників про відсутність інфекційних хвороб і контакту з 

інфекційними хворими. 

Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівників 

команд. 

 

VІ. Витрати на відрядження учнів, керівників делегацій 

здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством 

України. 

 

 

 

Директор, 
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