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

НАКАЗ
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Про підведення підсумків
Всеукраїнського художнього конкурсу
«Календар GLOBE 2019. GLOBE - 20 років в Україні»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 р. № 12, в рамках
міжнародної науково-освітньої програми GLOBE («Глобальне вивчення та
спостереження з метою поліпшення довкілля») Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
провів Всеукраїнський художній конкурс «Календар GLOBE 2019. GLOBE —
20 років в Україні».
Мета конкурсу: висвітлити і зафіксувати місцеві громади GLOBE по всій
Україні.
Оскільки GLOBE – це комплексна програма дослідження навколишнього
середовища, діти надсилали фотографії будь-яких цікавих її моментів: ділянок
спостережень чи куточків GLOBE у їхніх закладах; хмар, дерев, ґрунту, води, а
також знімки вихованців за роботою на ділянках спостережень. На конкурс
надійшло понад 200 фотографій від 88 учасників.
Найкращі фотороботи учасників розміщені у «Календарі GLOBE 2019.
GLOBE — 20 років в Україні», який можуть завантажити та роздрукувати
самостійно усі бажаючі з сайту https://nenc.gov.ua/globe/.
За рішенням журі художнього конкурсу «Календар GLOBE 2019.
GLOBE - 20 років в Україні»
НАКАЗУЮ:
І. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
(електронними) за І місце у Всеукраїнському художньому конкурсі
«Календар GLOBE 2019. GLOBE - 20 років в Україні»:
1. Вихованців гуртка «Географічне краєзнавство» районної станції юних
натуралістів Покровської райради Донецької області, фото «Дубкрасень»; керівник – Перова Н.М. (96 балів);

Вихованців гуртка «Планета Еко» міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
керівник – Приймак К.О. (93 бали);
3. Волошину Ірину, ученицю 11 класу опорного загальноосвітнього
навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області, фото
«Калина – серце України»; керівник Бойко Н.В. (96 балів);
4. Чермак Вікторію, вихованку гуртка "GLOBE" Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції, фото «Іній»; керівник - Васильчишин Б.Б.
(95 балів).
2.

ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
(електронними) за ІІ місце у Всеукраїнському художньому конкурсі
«Календар GLOBE 2019. GLOBE - 20 років в Україні»:
1. Вихованців гуртка "GLOBE у моєму закладі" комунального закладу
"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді", учнів 10 класу Чернівецької загальноосвітньої школи
№14; керівник – Чебан Т.Н. (86 балів);
2. Вихованців гуртка "Юні рослинники" Міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради,
фото "Відзначаємо 20 років програми GLOBE в Україні"; керівник Єфтемій Д.Г. (83 бали);
3. Гусара Максима, учня 11 класу Мушкутинецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, фото
«Фотоколаж липи»; керівник – Буняк М.М. (87 балів);
4. Данилюка Назара, учня 7 класу комунальної установи Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія",
фото «Українська краса»; керівник – Данилюк О.І. (86 балів);
5. Дужич Аліну, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального закладу
«Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Луцької міської ради», фото «Коли робота приносить задоволення та
радість»; керівник Борсук Н.П. (87 балів);
6. Іщенко Надію, вихованку Великописарівської районної станції юних
натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області,
ученицю 8 класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
імені Героя Радянського Союзу І.М. Середи; керівник – Мовчан О.М.
(84 бали);
7. Котика Романа, вихованця Екологічного центру Рівненського міського
Палацу дітей та молоді, фото «Софійка вимірює вміст розчиненого кисню
у р. Горинь біля с. Метків»; керівник – Куроченко І.І. (85 балів);

8. Кучеренко Людмилу, ученицю 11 класу опорного загальноосвітнього

навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області, фото
«Листопад»; керівник Бойко Н.В. (85 балів);
9. Мусійчук Альбіну, вихованку гуртка "GLOBE" Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції, фото "Костогриз"; керівник – Бадай В.Я.
(85 балів);
10. Сороку Анжеліку, ученицю 6 класу опорного загальноосвітнього
навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області, фото
«Найактивніші учасники Весняної Фенологічної Кампанії»; керівник
Бойко Н.В. (86 балів);
11. Хомич Анастасію, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня
села Яревище Старовижівського району Волинської області, фото
«Зимовий пейзаж»; керівник – Постригач Є.В. (84 бали);
12. Цапок Дарію, вихованку гуртка "Екологічна стилістика" позашкільного
комунального навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості"
Бережанської міської ради Тернопільської області, фото «Весняна
відлига»; керівник Димашевська Х.Б. (85 балів);
13. Цюпер Ольгу, вихованку гуртка "GLOBE" Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції; керівник - Васильчишин Б.Б. (86 балів);
14. Чавес Гонсалес Даніелу, вихованку
гуртка "Екологічна стилістика"
позашкільного комунального навчального закладу "Центр дитячої та
юнацької творчості" Бережанської міської ради Тернопільської області,
фото «Високо-шаруваті хмари»; керівник Димашевська Х.Б. (84 бали);
ІІI. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
(електронними) за ІІІ місце у Всеукраїнському художньому конкурсі
«Календар GLOBE 2019. GLOBE - 20 років в Україні»:
1. Бабюк Аліну, ученицю 11 класу Понінківського навчально-виховного
косплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, гімназія», фото
«Романтичний захід»; керівник – Ращук В.В. (76 балів);
2. Багінську Діану, ученицю 9 класу комунальної установи Романівської
районної ради Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів", фото «Спростереження
за вишнею звичайною восени, після опадання листя»; керівник
Вольнова Н.С. (75 балів);

Вихованців гуртка "Юні охоронці природи" Міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради,
фото " Барви осені"; керівник - Єфтемій Д.Г. (77 балів);
4. Вихованців гуртка «Географічне краєзнавство» районної станції юних
натуралістів Покровської райради Донецької області, фото «Природа
Донеччини», «Осіння краса», «Золота осінь»; керівник – Перова Н.М.
(74 бали);
5. Гедзюка Владислава, вихованця Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді, фото «Дослідження якісних показників
води р. Устя Спасівська»; керівник - Куроченко І.І. (76 балів);
6. Гресько Анастасію, вихованку гуртка "Основи фенології" Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
керівник – Хлус Л.М. (75 балів);
7. Гурко Христину, вихованку гуртка "Екологічна стилістика" позашкільного
комунального навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості"
Бережанської міської ради Тернопільської області, фото «Осінні
спостереження»; керівник Димашевська Х.Б. (77 балів);
8. Зань Анну, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального закладу
«Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Луцької міської ради», фото «Розпускаються бруньки»; керівник –
Борсук Н.П. (75 балів);
9. Камінського Богдана, вихованця гуртка „Азбука природа” комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, фото
„Золотий листопад”; керівник – Гайдаченко Л.П. (74 бали);
10. Карасьову Каріну, ученицю 7 класу Коломийського навчально-виховного
комплексу №9 "Школа-природничо-математичний ліцей", фото
«Знайомство»; керівник – Попович Я.Я. (76 балів);
11. Ключник Аріну, вихованку Великописарівської районної станції юних
натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області, учениця
8 класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені
Героя Радянського Союзу І.М.Середи; керівник - Мовчан О.М. (75 балів);
12. Кузьменка Тимофія, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№33 м. Чернігова, фото «Вимірювання прозорості води озера за
допомогою диска Секкі»; керівник – Кузьменко В.Д. (74 балів);
13. Ласійчук Анастасію, ученицю 11 класу Коломийської СШ №1, фото
«Пробудження»; керівник – Попович Я.Я. (77 балів);
14. Легку Тетяну, вихованку Екологічного центру Рівненського міського
Палацу дітей та молоді, фото «Визначення віку дуба звичайного за
обхватом стовбура»; керівник - Куроченко І.І. (76 балів);
15. Мельникову Вікторію, ученицю 8 класу Менської гімназії Менської
міської ради Менської районної ради Чернігівської області, фото
«Гідробіологічні спостереження»; керівник – Вовченко І.О.; (75 балів);
3.

16. Мізірного

Михайла, учня 5 класу Бараниківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Кремінської районної ради Луганської області, фото «Гроза
наближається»; керівник – Петрова С.В. (74 бали);
17. Пасічник Надію, ученицю 6 класу закладу загальної середньої освіти №15
м. Луцька, фото «Брунька бука немаленька!»; керівник - Оліферчук Л.Г.
(75 балів);
18. Піціву Тетяну, ученицю 8 класу Менської гімназії Менської міської ради
Менської районної ради Чернігівської області, фото «Гідробіологічні
спостереження»; керівник – Вовченко І.О. (76 балів);
19. Сінгаєвську Маріну, ученицю 10 класу Ковалівського навчальновиховного комплексу"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"
Ковалівської сільської ради Немирівського району Вінницької області;
керівник – Семененко О.Д. (75 балів);
20. Сніховського Михайла, учня 9 класу Судилківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району
Хмельницької області; керівник – Сніховська Н.А. (75 балів);
21. Терещенко Кароліну, ученицю 11 класу Калениківської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області;
керівник – Тищенко Л.М. (76 балів).
ІV. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
(електронними) за участь у Всеукраїнському художньому конкурсі
«Календар GLOBE 2019. GLOBE - 20 років в Україні»:
1. Бабій Катерину, вихованку Міського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради; керівник –
Гавучак Н.М. (65 балів);
2. Бобровську Аліну, вихованку гуртка „Юні ботаніки” комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; керівник
– Бобровська В.А. (66 балів);
3. Боднара Андрія, учня 6 класу
Коломийської СШ №1; керівник —
Попович Я.Я. (65 балів);
4. Бондаренко Ярославу, вихованку Великописарівської районної станції
юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області,
учениця 8 класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
імені Героя Радянського Союзу І.М.Середи; керівник - Мовчан О.М.
(64 бали);
5. Бродович Вероніку, ученицю 8 класу закладу загальної середньої освіти
№15 м. Луцька, керівник - Оліферчук Л.Г. (65 балів);
6. Василенко Софію, ученицю 9 класу Калениківської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області;
керівник – Тищенко Л.М. (67 балів);

Вихованців гуртка «Екологічна майстерня» міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
керівник – Приймак К.О. (66 балів);
8. Вихованців Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді; керівник – Куриленко О. (66 балів);
9. Вознюк Анну, вихованку гуртка „Рослинники” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; керівник –
Ромашко Р.Я. (67 балів);
10. Вознюка Дениса, учня 8 класу Великоомелянського навчально-виховного
комплексу "Школа-гімназія"; керівник - Ковальчук Г.І. (65 балів);
11. Волощука Євгена, вихованця гуртка "Основи фенології" комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді"; керівник – Хлус Л.М. (64 бали);
12. Вольську Анну, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
№ 19 м. Житомира; керівник – Ващук О.В. (65 балів);
13. Голубчак Олександру, вихованку гуртка "GLOBE" Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції; керівник - Васильчишин Б.Б.
(65 балів);
14. Дометращук Дар'ю, вихованку Міського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради; керівник – Гавучак
Н.М. (67 балів);
15. Дуніну Ольгу, вихованку гуртка „Юні ботаніки” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; керівник –
Бобровська В.А. (66 балів);
16. Кашубу Марту, вихованку гуртка "GLOBE" Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції; керівник - Васильчишин Б.Б. (67 балів);
17. Клещ Вікторію, ученицю 8 класу Коломийської СШ №1; керівник Попович Я.Я. (65 балів);
18. Комарницьку Богдану, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального
закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Луцької міської ради»; керівник Борсук Н.П. (66 балів);
19. Костянця Віталія, учня 11 класу Понінківського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, гімназія»; керівник –
Ращук В.В. (64 бали);
20. Коткову Ольгу, ученицю 6 класу опорного загальноосвітнього
навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області; керівник
Бойко Н.В. (65 балів);
21. Кузьмінчук Анну, ученицю 11 класу Понінківського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, гімназія»; керівник –
Ращук В.В. (66 балів);
7.

22. Кутового

Максима, учня 11 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області; керівник – Тумко М.Д. (66 балів);
23. Лєбєдєву Зоряну, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
№ 19 м. Житомира; керівник – Ващук О.В. (65 балів);
24. Литвинчук Кіру, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
№ 19 м. Житомира; керівник – Ващук О.В. (65 балів);
25. Ляш Лілію, вихованку гуртка „Юні зоологи” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; керівник –
Гоменюк К.М. (67 балів);
26. Макаревич Роману, ученицю 6 класу Коломийської СШ №1; керівник Попович Я.Я. (67 балів);
27. Маслюк Анну, ученицю 11 класу опорного загальноосвітнього
навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області; керівник
Бойко Н.В. (68 балів);
28. Маслянчук Софію, вихованку Екологічного центру Рівненського міського
Палацу дітей та молоді; керівник - Куроченко І.І. (65 балів);
29. Михайленко Вікторію, ученицю 8 класу Менської гімназії Менської
міської ради Менської районної ради Чернігівської області; керівник –
Вовченко І.О. (67 балів);
30. Мордванюк Тамілу, ученицю 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №30; керівник – Мордванюк І.В. (64 бали);
31. Незямова Максима, учня 11 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області; керівник – Тумко М.Д. (68 балів);
32. Нечаєву
Єлизавету, ученицю 7 класу комунальної установи
Миропільської
селищної
ради
"Опорний
навчальний
заклад
"Миропільська гімназія"; керівник – Данилюк О.І. (65 балів);
33. Олійник Каріну, ученицю 11 класу Понінківського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, гімназія»; керівник –
Ращук В.В. (64 бали);
34. Остап’юка Максима, учня 6 класу закладу загальної середньої освіти №15
м. Луцька, керівник - Оліферчук Л.Г. (67 балів);
35. Павлюк Олександру, вихованку Міського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради; керівник – Гавучак
Н.М. (67 балів);

36. Парфенюк

Ангеліну, вихованку гуртка „Рослинники” комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; керівник
– Луцишин С.М. (64 бали);
37. Пахар Аріну, ученицю 11класу Калениківської загальноосвітньої школи
І–ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області; керівник
– Тищенко Л.М. (65 балів);
38. Пелих Діану, вихованку гуртка "GLOBE" Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції; керівник - Бадай В.Я. (66 балів);
39. Поліщук Дарію, ученицю 11 класу Судилківська загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району
Хмельницької області; керівник – Сніховська Н.А. (68 балів);
40. Пушкарука Максима, учня 6 класу Коломийської СШ №1; керівник Попович Я.Я. (66 балів);
41. Ракочого Вітязьслава, вихованця гуртка "Основи фенології" комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді"; керівник – Хлус Л.М. (68 балів);
42. Ромашко Катерину, вихованку гуртка „Рослинники” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; керівник –
Ромашко Р.Я. (66 балів);
43. Середу Яну, вихованку гуртка "Екологічна стилістика" позашкільного
комунального навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості"
Бережанської міської ради Тернопільської області; керівник Димашевська
Х.Б. (67 балів);
44. Сидорчук Юлію, вихованку гуртка „Рослинники” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради; керівник –
Луцишин С.М. (65 балів);
45. Сильман Ірину, ученицю 11 класу опорного загальноосвітнього
навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області; керівник
Бойко Н.В. (65 балів);
46. Скрипник Софію, вихованку Великописарівської районної станції юних
натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області, учениця
8 класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені
Героя Радянського Союзу І.М.Середи; керівник - Мовчан О.М. (64 бали);
47. Сумцову Анастасію, вихованку Великописарівської районної станції
юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області,
учениця 8 класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
імені Героя Радянського Союзу І.М.Середи; керівник - Мовчан О.М.
(65 балів);
48. Швець Каріну, ученицю 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №30; керівник – Мордванюк І.В. (67 балів);

49. Шевчук

Катерину, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального
закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Луцької міської ради»; керівник Борсук Н.П. (65 балів);
50. Шпанкіна Максима, учня 11 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області; керівник – Тумко М.Д. (66 балів);
51. Щебета Олега, вихованця гуртка «Біологія людини» комунального
закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Луцької міської ради»; керівник Борсук Н.П. (66 балів).
V. Роботи переможців Конкурсу опублікувати в науково-художньому
журналі для дітей та юнацтва «Паросток» та газеті «Юний натураліст»,
розмістити в електронному «Календарі GLOBE 2019. GLOBE - 20 років в
Україні».

Директор
доктор педагогічних наук,
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В. В. Вербицький

