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

НАКАЗ
м. Київ

«27» червня 2018 р.

№ 76

Про підсумки збору Всеукраїнської
дитячої спілки «Дитячий екологічний
парламент», юннатських секцій охорони
природи та Всеукраїнських GLOBE Ігор 2018
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від
04.01.2018 р. № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти), Плану семінарів-практикумів для
педагогічних працівників навчальних закладів на 2018 рік та листа ДПО МОН
України № 3-488 від 10.05.2018 р. «Про проведення Всеукраїнського збору
лідерів Дитячого екологічного парламенту та Всеукраїнських GLOBE Ігор2018» з 25 по 28 червня ц.р. у м. Київ Національним еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді МОН України був проведений Всеукраїнський збір
лідерів Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент» та
представників юннатських секцій охорони природи та Всеукраїнські GLOBE
Ігри 2018.
В заході взяли участь лідери ВСД «ДЕП» з 18 областей України
(Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,
Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,
Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької
та Чернігівської) загальною кількістю 89 осіб (70 дітей та 19 керівників) з числа
представників регіональних осередків ДЕП, дитячих громадських екологічних
організацій, юннатських секцій товариства охорони природи, екологічних
загонів, які діють при обласних, районних, міських еколого-натуралістичних
центрах, станціях юних натуралістів та закладах середньої загальної освіти.
На Всеукраїнських GLOBE Іграх 2018 були присутні 45 учасників – як
вихованці закладів позашкільної освіти, так і учні закладів загальної середньої
освіти – з різних куточків України (Київська, Рівненська, Сумська, Донецька,
Чернігівська, Волинська, Чернівецька, Полтавська, Івано-Франківська області)
та 9 керівників. Програма Ігор включала представлення учасниками результатів
роботи за програмою GLOBE, проведення майстер-класів від провідних вчених
для учасників заходу та гри-змагання.
За підсумками збору лідерів ДЕП та Всеукраїнських GLOBE Ігор 2018

НАКАЗУЮ:
І.
Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді МОН України за високі результати та екологічносвідому життєву позицію у зборі Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий
екологічний парламент»:
1. Делегацію Вінницької області (Лученко Ольга, Чорна Анастасія,
Страшевський Олександр, Савченко Іван), вихованців юнацьких секцій
охорони природи Вінницької обласної станції юних натуралістів.
2. Делегацію Волинської області (Демчук Аліна, Лящук Анастасія, Чечелюк
Анжела, Шолом Ангеліна), членів дитячого екологічного парламенту
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.
3. Делегацію Дніпропетровської області (Іщенко Єлизавета, Маляренко
Анастасія, Кузьміна Діана, Руденко Сузанна) вихованців екологонатуралістичного центру «Енергія», учнів Комунального закладу освіти
«Навчально-виховний комплекс «Дивосвіт» із санаторними групами і
класами» м. Жовті води.
4. Делегацію Донецької області (Щербаков Даніїл, Клименко Максим, Бабич
Ганна, Денисова Ганна), вихованців Донецького обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
5. Делегацію Житомирської області (Вольська Анна, Суботенко Владислав,
Пудайло
Вероніка,
Юрченко
Максим)
учнів
Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19.
6. Делегацію Закарпатської області (Фрайтик Катерина, Повханич Ангеліна,
Яхимець Домініка, Товтин Юлія) вихованок Закарпатського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
7. Делегацію Запорізької області (Цис Наталія, Стрюкова Ганна, Іванченко
Руслан, Ухабатова Олена), вихованок Запорізького обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.
8. Делегацію Київської області (Волошина Ірина, Опанасенко Віталій,
Федорович Євген, Муртазіна Альона), вихованців гуртка «Юні екологи»
опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівдитячий навчальний заклад (ясла-садок)».
9. Делегацію Кіровоградської області (Огаренко Анна, Гафтоник Анастасія,
Каратаєв Максим), вихованців Комунального закладу обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
10.Делегацію Миколаївської області (Лемешко Оксана, Рижкова Ольга,
Вовчик Анна, Попов Ярослав), вихованців Миколаївського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

11.Делегацію Одеської області (Каунець Валерія, Лупашко Олександра,
Шевченко Софія) учениць 9 класу Маяківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Біляївського району.
12.Делегацію Рівненської області (Ковальчук Діана, Цукор Тетяна,
Бобровська Аліна, Тимощук Софія), учениць 7 класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 22 Рівненської міської ради, вихованки
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради.
13.Делегацію Сумської області (Довгуля Уляна, Мурашко Крістіна, Рибакова
Ірина, Стегній Аліна), вихованців Шосткинської станції юних
натуралістів.
14.Делегацію Тернопільської області (Авраменко Аліна, Березіцька Божена,
Релі Ірина, Томащук Валентина), учениць 9 Тернопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, вихованок гуртка
«Екологічний дизайн» Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді.
15.Делегацію Харківської області (Світличний Олексій, Рогожина Єлизавета,
Ядикіна Анастасія, Скопик Денис), вихованців Покотилівської станції
юних натуралістів Харківської районної ради.
16.Делегацію Хмельницької області (Галош Людмила, Шевчук Катерина,
Петраш
Анна,
Бенчарська
Олена),
учениць
Вільховицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Федора Степановича Бацури.
17.Делегацію Чернівецької області (Варварич Костянтин, Кривченко
Валерій, Чебан Катерина, Микичук Ольга), вихованців гуртка «Юні
ботаніки» комунального закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді».
18.Делегацію Чернігівської області (Мелащенко Христина, Літвинова
Ярослава, Схабицька Марія, Бурба Анастасія), вихованок Чернігівської
обласної станції юних натуралістів.
ІІ.
Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України за підготовку команди до участі у зборі
Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент» та за
вагомі результати у природоохоронній та еколого-просвітницькій роботі з
учнівською молоддю керівникам учнівських делегацій:
1. Зорі Ганні Сергіївні, керівнику гуртків Покотилівської станції юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області.
2. Шевченко Валерії Андріївні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної
ради Харківської області.

3. Грицюк Тетяні Петрівні, методисту комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Чернівецької області.
4. Поповій Інні Олександрівні, заступнику директора з навчальнометодичної роботи Миколаївського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Миколаївської області.
5. Зотіковій
Наталії
Сергіївні,
педагогу-організатору
екологонатуралістичного центру «Енергія» навчально-виховного комплексу
«Дивосвіт» м. Жовті води Дніпропетровської області.
6. Мужило Віктору Івановичу, керівнику гурткової роботи Шосткинської
станції юних натуралістів Сумської області.
7. Бойко Наталії Василівні, керівнику гуртка «Юні екологи» опорного
загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий
навчальний заклад (ясла-садок)» Київської області.
8. Ухабатовій Тетяні Миколаївні, керівнику гуртків Запорізького обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Запорізької
області.
9. Ващук Олені Василівні, вчителю Житомирської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 19 Житомирської області.
10.Бульбенко Олені Олегівні, заступнику директора з навчально-методичної
роботи Донецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Донецької області.
11.Подчинок
Валентині
Іванівні,
вчителю
біології
Маяківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Біляївського району Одеської
області.
12.Дяченко Віктору
Юрійовичу, голові
Маяківської
об’єднаної
територіальної громади Одеської області.
13.Ромашко Раїсі Ярославівні, керівнику гуртків комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської
області.
14.Зенченко Арині Анатоліївні, керівнику гуртків Чернігівської обласної
станції юних натуралістів Чернігівської області.
15.Дулебі Уляні Василівні, методисту Тернопільського обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської
області.
16.Яхимець Ірині Миколаївні, завідуючій відділом організаційно-масової
роботи
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Закарпатської області.
17.Закутаєвій Ніні Олександрівні, методисту комунального закладу
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Кіровоградської області.

18.Гринь Юлії Вікторівні, практичному психологу, керівнику гуртків
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської
області.
19.Іваськевич Галині Леонтіївні, методисту Вінницької обласної станції
юних натуралістів Вінницької області.
20.Смаровоз Олені Вікторівні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи, вчителю хімії та біології Вільховицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів ім. Федора Степановича Бацури Хмельницької області.
ІІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України за проведення ділової гри «Екологічна
криза у водній акваторії» під час збору лідерів Всеукраїнської дитячої
спілки «Дитячий екологічний парламент»:
1. Бульбенко Олені Олегівні, заступнику директора з навчально-методичної
роботи Донецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Донецької області.
IV. На
підставі
рішення
журі
нагородити
дипломами
Національного еколого-натуралістичного центру за І місце у
Всеукраїнських GLOBE Іграх 2018:
1. Маслюк Анну, вихованку Комунального закладу Київської обласної ради
"Центр творчості дітей та юнацтва Київщини" (75,5 балів);
2. Кулагіну Анну, ученицю 4 класу Менської гімназії Менської міської ради
Чернігівської області (75,5 балів);
3. Семенюк Ірину, вихованку гуртка «Географічне краєзнавство» КПНЗ
районної станції юних натуралістів Покровської районної ради Донецької
області, ученицю 6 класу Удачненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (75,5 балів);
4. Арендарука Назарія, учня 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
с. Яревище Старовижівського району Волинської області (75,5 балів);
5. Мельник Вікторію, ученицю 8 класу Хмелівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області
(75,5 балів);
6. Кутового Максима, учня 10 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"Шишацької селищної ради Полтавської
області (75,5 балів).
V.
На
підставі
рішення
журі
нагородити
дипломами
Національного еколого-натуралістичного центру за ІІ місце у
Всеукраїнських GLOBE Іграх 2018:

1. Мисюкевич Христину, вихованку комунального закладу Київської
обласної ради "Центр творчості дітей та юнацтва Київщини" (60,5 балів);
2. Тимченка Романа, вихованця комунального закладу Київської обласної
ради "Центр творчості дітей та юнацтва Київщини" (63,5 балів);
3. Клименка Романа, вихованця комунального закладу Київської обласної
ради "Центр творчості дітей та юнацтва Київщини" (69,5 балів);
4. Ілляшик Катерину, ученицю 10 класу Менської гімназії Менської міської
ради Чернігівської області (60,5 балів);
5. Піціву Тетяну, ученицю 7 класу Менської гімназії Менської міської ради
Чернігівської області (69,5 балів);
6. Ромашко Катерину, вихованку комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (60,5 балів);
7. Сторожук Наталію, вихованку комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (69,5 балів);
8. Мітнович Оксану, вихованку комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (63,5 балів);
9. Волощука Євгена, вихованця Чернівецького обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді (60,5 балів);
10.Гресько Анастасію, вихованку Чернівецького обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді (69,5 балів);
11.Швець Вікторію, вихованку Міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради (69,5 балів);
12.Голубчак Олександру, вихованку Міської дитячої екологічної станції
Івано-Франківської міської ради (63,5 балів);
13.Приймака Романа, вихованця гуртка «Географічне краєзнавство» КПНЗ
районної станції юних натуралістів Покровської районної ради Донецької
області, учня 8 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Покровської районної ради Донецької області (63,5 балів);
14.Анікєєву Поліну, вихованку гуртка «Географічне краєзнавство» КПНЗ
районної станції юних натуралістів Покровської районної ради Донецької
області, ученицю 7 класу Удачненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (60,5 балів);
15.Білицьку Єлизавету, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів с. Яревище Старовижівського району Волинської області
(60,5 балів);
16.Цьось Карину, ученицю 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
с. Яревище Старовижівського району Волинської області (63,5 балів);
17.Майорова Сергія, учня 10 класу Чернеччинського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної
освіти" Краснопільської селищної ради (63,5 балів);

18.Шевченко Анастасію, ученицю 10 класу Хмелівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області
(69,5 балів);
19.Матвієнка Сергія, учня 10 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"Шишацької селищної ради Полтавської
області (60,5 балів);
20.Незямова Максима, учня 10 кдасу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"Шишацької селищної ради Полтавської
області (69,5 балів).
VІ. На
підставі
рішення
журі
нагородити
дипломами
Національного еколого-натуралістичного центру за ІІІ місце у
Всеукраїнських GLOBE Іграх 2018:
1. Мацька Юрія, вихованця комунального закладу Київської обласної ради
"Центр творчості дітей та юнацтва Київщини" (52 бали);
2. Буцан Аліну, ученицю 10 класу Менської гімназії Менської міської ради
Чернігівської області (52 бали);
3. Пеклуху Антона, учня 10 класу Менської гімназії Менської міської ради
Чернігівської області (53 бали);
4. Гальоса Костянтина, учня 11 класу Менської гімназії Менської міської
ради Чернігівської області (54 бали);
5. Дуніну Ольгу, вихованку комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (54 бали);
6. Мартинчук Анну, вихованку комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (53 бали);
7. Ракочого Вітязьслава, вихованця Чернівецького обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (52 бали);
8. Грицюк Олександру, вихованку Чернівецького обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді (53 бали);
9. Греська Михайла, вихованця Чернівецького обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді (54 бали);
10.Пелих Діану, вихованку Міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради (54 бали);
11.Цюпер Ольгу, вихованку Міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради (52 бали);
12.Моісеєву Аліну, вихованку гуртка «Географічне краєзнавство» КПНЗ
районної станції юних натуралістів Покровської районної ради Донецької
області, ученицю 7 класу Удачненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (53 бали);

13.Павленко Мирославу, вихованку гуртка «Географічне краєзнавство»
КПНЗ районної станції юних натуралістів Покровської районної ради
Донецької області, ученицю 5 класу Удачненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області
(54 бали);
14.Вашестюк Анастасію, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів с. Яревище Старовижівського району Волинської області
(52 бали);
15.Ворожка Дмитра, учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
с. Яревище Старовижівського району Волинської області (53 бали);
16.Куциренко Вікторію, ученицю 10 класу Чернеччинського навчальновиховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад
дошкільної освіти" Краснопільської селищної ради (52 бали);
17.Янкову Ірину, ученицю 10 класу Хмелівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області (54 бали);
18.Чепіжну Еліну, ученицю 10 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"Шишацької селищної ради Полтавської
області (54 бали);
19.Шпанкіна Максима, учня 10 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"Шишацької селищної ради Полтавської
області (53 бали).
VІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
за відмінну підготовку команди до участі у Всеукраїнських GLOBE Іграх
2018 керівникам:
1. Бойко Наталії Василівні, керівнику гуртків комунального закладу
Київської обласної ради "Центр творчості дітей та юнацтва Київщини";
2. Вовченко Ірині Олександрівні, вчителю хімії та біології Менської гімназії
Менської міської ради Чернігівської області;
3. Гайдаченко Людмилі Павлівні, завідувачу методичного відділу
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;
4. Хлус Ларисі Миколаївні, керівнику гуртків Чернівецького обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
5. Бадай Валентині Яремівні, методисту міської дитячої екологічної станції
Івано-Франківської міської ради;
6. Перовій Наталії Миколаївні, вчителю географії Удачненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради
Донецької області;

7. Постригачу Євгену Вікторовичу, вчителю географії загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів с. Яревище Старовижівського району Волинської
області;
8. Чичикало Валентині Миколаївні, вчителю біології Хмелівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради
Сумської області;
9. Тумко Марина Дмитрівна, вчителю біології та екології Сагайдацького
навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Шишацької селищної ради
Полтавської області.
VІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
за проведення майстер-класів та тренінгів для учасників Всеукраїнських
GLOBE Ігор 2018:
1. Ліновицькій Віті Михайлівні, старшому викладачу кафедри промислової
біотехнології факультету біотехнології і біотехніки Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»;
2. Лапінському Андрію Вікторовичу, старшому викладачу кафедри
технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної
технології, кандидату технічних наук Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»;
3. Мірошниченко
Юлії
Сергіївні,
доценту
кафедри
технології
електрохімічних виробництв, кандидату технічних наук Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»;
4. Євгенії Браславській, студентці хіміко-технологічного факультету
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
5. Миколі
Іванченку,
студенту
хіміко-технологічного
факультету
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
6. Будовій Оксані Михайлівні, вчителю географії та основ економіки
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням
природничих наук Деснянського району м. Києва;
7. Білоус Олені Петрівні, кандидату біологічних наук, науковому
співробітнику відділу екології водних рослин та токсикології Інституту
гідробіології НАН України;
8. Ігорю Калмикову, тренеру Національної Академії майстрів бізнесу;
9. Олені Жуковій, менеджеру-консультанту з продажу компанії
«InterSystems»;

10.Школі тімбілдінга;
11.Молодіжному тренінговому клубу «Екіпаж-лідер».
ІХ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
Rotary Club Kyiv-Centre за фінансову підтримку у проведенні
Всеукраїнських GLOBE Ігор 2018.
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