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

НАКАЗ
м. Київ

«27» грудня 2018 р.

№ 99

Про надання подяк НЕНЦу
учасникам міжнародної
науково-освітньої програми GLOBE
Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на 2018 рік вчителі та керівники гуртків закладів
загальної середньої та позашкільної освіти, які є учасниками міжнародної
науково-освітньої програми GLOBE, проводили моніторинг-дослідження стану
навколишнього середовища, брали активну участь в міжнародних та
всеукраїнських заходах в рамках програми GLOBE.
Відповідно до даних статистики з міжнародного веб-сайту програми
GLOBE (http://www.globe.gov/) про міжнародний рейтинг шкіл, які зробили
найбільший внесок у збір інформації за період з 1 січня по 20 грудня 2018 року
від України (Honor Roll Recognition) та за результатами участі у міжнародних та
всеукраїнських заходах (Всеукраїнські GLOBE Ігри 2018, Всеукраїнський
семінар-тренінг для координаторів та вчителів програми GLOBE,
Всеукраїнський художній конкурс «Календар GLOBE 2019. GLOBE - 20 років в
Україні», Всеукраїнська фенологічна кампанія «GLOBE 365», Європейська
фенологічна кампанія, екологічна акція “Local Lake Challenge”, кампанія «Trees
around the GLOBE»)
НАКАЗУЮ:
І.
Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок в
розвиток екологічної освіти підростаючого покоління, за залучення
учнівської молоді до участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, а
також регулярність моніторингу стану навколишнього середовища в
рамках міжнародної науково-освітньої програми GLOBE в 2018 році
вчителям та керівникам гуртків:
1. Бадай Валентині Яремівні, методисту Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції;
2. Бобровській Валентині Анатоліївні, завідувачу відділу біології і
сільського господарства комунального закладу „Станція юних
натуралістів” Рівненської обласної ради;

3. Бойко Наталії Василівні, вчителю біології опорного загальноосвітнього
навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"";
4. Борсук Наталії Петрівні, керівнику гуртків комунального закладу
«Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Луцької міської ради»;
5. Бриль Вікторії Сергіївні, керівнику гуртка "Основи біології"
Великописарівської
районної
станції
юних
натуралістів
Великописарівської районної ради Сумської області;
6. Буняку Миколі Михайловичу, вчителю біології та хімії Мушкутинецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дунаєвецького району
Хмельницької області, керівнику гуртків Дунаєвецької станції юних
натуралістів;
7. Васильчишин Богдані Богданівні, завідувачу еколого-натуралістичним
відділом, керівнику гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції;
8. Ващук Олені Василівні, вчителю біології та хімії, керівнику екологічного
гуртка загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 19 міста Житомира;
9. Вовченко Ірині Олександрівні, вчителю біології та хімії Менської гімназії
Менської міської ради Чернігівської області;
10.Вольновій Наталії Станіславівні, вчителю біології, керівнику гуртка «Юні
друзі природи» комунальної установи Романівської районної ради
"Опорний навчальний заклад" Старочуднівськогутянський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Житомирської області;
11.Гавучак Надії Миколаївні, керівнику гуртка Міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
12.Гайдаченко Людмилі Павлівні, заступнику директора з навчальновиховної роботи комунального закладу „Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради;
13.Геращенко
Альоні
Павлівні,
вчителю
біології
Строківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Попільнянського району
Житомирської області;
14.Гоменюк Катерині Миколаївні, керівнику гуртків комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;
15.Данилюк Олесі Іванівні, вчителю біології та хімії комунальної установи
Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад
«Миропільська гімназія» Романівського району Житомирської області;
16.Димашевській Христині Богданівні, керівнику гуртка "Екологічна
стилістика" позашкільного навчального комунального закладу "Центр
дитячої та юнацької творчості" Бережанської міської ради Тернопільської
області;

17.Єфтемій Дані Георгіївні, керівнику гуртка Міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
18.Закатюк Ірині Леонідівні, керівнику гуртка комунального закладу
"Станція юних натуралістів" Радомишльської міської ради Житомирської
області;
19.Івановій Тетяні Олександрівні, керівнику гуртка комунального закладу
Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;
20.Ковальчук Ганні Іванівні, вчителю біології Великоомелянського
навчально-виховного комплексу "школа-гімназія" Рівненської районної
ради Рівненської області;
21.Кузьменко Вікторії Дмитрівні, завідувачу відділу організаційно-масового
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
22.Курилекно Ользі Іванівні, керівнику гуртка Міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
23.Куроченко Ірині Іванівні, керівнику Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді;
24.Луцишин Світлані Михайлівні, керівнику гуртків комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;
25.Мовчан Ользі Миколаївні, методисту, керівнику гуртка «Юні охоронці
природи» Великописарівської районної станції юних натуралістів
Великописарівської районної ради Сумської області;
26.Могилевській Тетяні Миколаївні, директору Чорнухинської районної
станції юних натуралістів Полтавської області;
27.Мордванюк Ірині Володимирівні, вчителю біології Черкаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30;
28.Оліферчук Людмилі Григорівні, вчителю хімії комунального закладу
«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Луцької міської ради
Волинської області»;
29.Перовій Наталії Миколаївні, вчителю географії Удачненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради
Донецької області;
30.Петровій Світлані Василівні, вчителю початкових класів Бараниківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кремінської районної ради
Луганської області;
31.Поддубняк Руслані Валеріївні, керівнику гуртків комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;
32.Попович Ярославі Ярославівні, керівнику гуртка Коломийського
навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді;
33.Постригачу Євгену Вікторовичу, вчителю географії загальноосвітньої
школи І-ІІ ступеня села Яревище Старовижівського району Волинської
області;

34.Приймак Карині Олександрівні, керівнику гуртка Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської
ради;
35.Ращук Вікторії Володимирівні, вчителю Понінківського навчальновиховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, гімназія"
Понінківської селищної ради Хмельницької області;
36.Ромашко Раїсі Ярославівні, керівнику гуртків комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;
37.Семененко Ользі Дмитрівні, вчителю біології, хімії та екології
Ковалівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-ліцей" Ковалівської сільської ради Немирівського району
Вінницької області;
38.Сніховській Надії Андріївні, вчителю Судилківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району
Хмельницької області;
39.Тищенко Людмилі Миколаївні, вчителю біології Калениківської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Решетилівської районної ради
Полтавської області;
40.Токар Світлані Петрівні, вчителю хімії Полтавської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради Полтавської області;
41.Тумко Марині Дмитрівні, вчителю хімії Сагайдацького навчальновиховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області;
42.Хлус Ларисі Миколаївні, керівнику гуртків комунального закладу
"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді";
43.Чебан Тетяні Никодимівні, заступнику директора комунального закладу
"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді";
44.Чичикало Валентині Миколаївні, вчителю біології Хмелівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради
Сумської області.
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