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НАКАЗ
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«16» травня 2019 р. № 49

Про підсумки проведення
«GLOBE Марафону»
в рамках міжнародної
науково-освітньої програми GLOBE

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською молоддю на  2019  р.  (за  основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки  України  від  21.11.2018  р.  №  1292,  з  15  січня  до  15  травня  2019  р.
Національний еколого-натуралістичний центр  учнівської  молоді  Міністерства
освіти і науки, як національний координатор програми GLOBE в Україні, провів
Всеукраїнський заочний конкурс «GLOBE Марафон».

Метою  конкурсу  було  поглиблення  знань  учнівської  молоді  про
навколишнє  природне  середовище,  розвиток  умінь  описувати  і  аналізувати
отримані дані в рамках напрямів дослідження програми та отримання навичок
працювати в команді.

На  Конкурс  зареєструвалося  59  команд  по  5  учасників  у  кожній  з
16 областей України (Сумська, Волинська, Хмельницька, Київська, Вінницька,
Чернівецька,  Донецька,  Івано-Франківська,  Рівненська,  Житомирська,
Полтавська, Одеська, Чернігівська, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська).

За умовами Конкурсу потрібно було виконати 4 завдання, які оцінювалися
за наступними критеріями:
Завдання 1 «Команда» – оригінальність ідеї,  інформаційність (назва команди,

кредо, історія), художнє виконання;
Завдання 2 «Символ GLOBE Ігор 2019» – зрозумілість символу, його простота,

привабливість,  відповідність  суті  програми GLOBE та  заходу  «GLOBE
Ігри 2019», дизайнерське рішення;

Завдання 3 «Придумай завдання» – завдання створене за напрямами досліджень
у програмі GLOBE, проблемність умови задачі;

Завдання  4  «GLOBE  флаєр»  –  оригінальність  дизайнерського  рішення,
представленість мети, завдань, напрямів дослідження програми GLOBE,
актуальність програми, міжнародність.
Кожне  завдання  оцінювалося  максимально  в  25  балів.  Результати

оцінювання розміщені на сайті https  ://  nenc  .  gov  .  ua  /  globe .
На підставі підсумкового рішення журі конкурсу

https://nenc.gov.ua/globe/?page_id=1412


Н А К А ЗУ Ю :

І. Нагородити електронними дипломами Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  І  місце  у  Всеукраїнському  заочному  конкурсі  «GLOBE
Марафон»:

1. Моісеєву  Аліну,  вихованку  гуртка  "Географічне  краєзнавство"
комунального  позашкільного  навчального  закладу  "Районна  Станція
Юних  Натуралістів"  Покровської  районної  ради  Донецької  області,
ученицю  8  класу  Удачненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Покровського  району  Донецької  області  (команда  «GREEN  TEAM»,
83 бали);

2. Коваленко  Марію,  вихованку  гуртка  "Географічне  краєзнавство"
комунального  позашкільного  навчального  закладу  "Районна  Станція
Юних  Натуралістів"  Покровської  районної  ради  Донецької  області
(команда «GREEN TEAM», 83 бали);

3. Семенюк  Ірину,  вихованку  гуртка  "Географічне  краєзнавство"
комунального  позашкільного  навчального  закладу  "Районна  Станція
Юних  Натуралістів"  Покровської  районної  ради  Донецької  області
(команда «GREEN TEAM», 83 бали);

4. Павленко  Мирославу,  вихованку  гуртка  "Географічне  краєзнавство"
комунального  позашкільного  навчального  закладу  "Районна  Станція
Юних  Натуралістів"  Покровської  районної  ради  Донецької  області
(команда «GREEN TEAM», 83 бали);

5. Зайцеву  Дар’ю,  вихованку  гуртка  "Географічне  краєзнавство"
комунального  позашкільного  навчального  закладу  "Районна  Станція
Юних  Натуралістів"  Покровської  районної  ради  Донецької  області
(команда «GREEN TEAM», 83 бали);

6. Федоренко Анну, вихованку  гуртка  "GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо"
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  (команда
«Світлячки», 82 бали);

7. Пелих Діану, вихованку гуртка "GLOBE: спостерігаючи вивчаємо" Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  (команда «Світлячки»,
82 бали);

8. Коперську Каріну, вихованку гуртка "GLOBE: спостерігаючи вивчаємо"
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  (команда
«Світлячки», 82 бали);

9. Дорофєєву  Олександру,  вихованку  гуртка  "GLOBE:  спостерігаючи
вивчаємо"  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
(команда «Світлячки», 82 бали);



10.Угриновську  Вікторію,  вихованку  гуртка  "GLOBE:  спостерігаючи
вивчаємо"  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
(команда «Світлячки», 82 бали).

ІІ.  Нагородити  електронними  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  ІІ  місце  у  Всеукраїнському  заочному  конкурсі  «GLOBE
Марафон»:

1. Бобровську  Аліну,  вихованку  гуртка  "Юні   ботаніки"  комунального
закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради (команда
«АТМОСФЕРА», 78 балів);

2. Карпенко Софію, вихованку гуртка "Юні  ботаніки" комунального закладу
"Станція  юних  натуралістів"  Рівненської  обласної  ради  (команда
«АТМОСФЕРА», 78 балів);

3. Ромашко  Катерину,  вихованку  гуртка  "Юні   ботаніки"  комунального
закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради (команда
«АТМОСФЕРА», 78 балів);

4. Сторожук  Наталію,  вихованку  гуртка  "Юні   ботаніки"  комунального
закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради (команда
«АТМОСФЕРА», 78 балів);

5. Кравця Данила, вихованця гуртка "Юні  ботаніки" комунального закладу
"Станція  юних  натуралістів"  Рівненської  обласної  ради  (команда
«АТМОСФЕРА», 78 балів);

6. Тутук  Анастасію,  ученицю  9  класу  Будівельнівського  навчально-
виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів,  дошкільний
навчальний заклад "Зернятко" Глухівської районної ради Сумської області
(команда «GREENteens», 76 балів);

7. Севрюка  Андрія,  учня  9  класу  Будівельнівського  навчально-виховного
комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний
заклад "Зернятко" Глухівської районної ради Сумської області  (команда
«GREENteens», 76 балів);

8. Клишкіна Микиту, учня 9 класу Будівельнівського навчально-виховного
комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний
заклад "Зернятко" Глухівської районної ради Сумської області  (команда
«GREENteens», 76 балів);

9. Лепешка  Дмитра,  учня  9  класу  Будівельнівського  навчально-виховного
комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний
заклад "Зернятко" Глухівської районної ради Сумської області  (команда
«GREENteens», 76 балів);

10.Цюпер Ольгу, вихованку гуртка "CLOBE: спостерігаючи вивчаємо" Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  (команда
«IFamilyGLOBE», 76 балів);



11.Голубчак  Олександру,  вихованку  гуртка  "CLOBE:  спостерігаючи
вивчаємо"  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
(команда «IFamilyGLOBE», 76 балів);

12.Кашубу  Марту,   вихованку  гуртка  "CLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо"
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  (команда
«IFamilyGLOBE», 76 балів);

13.Лугового Нестора, вихованця гуртка "CLOBE: спостерігаючи вивчаємо"
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  (команда
«IFamilyGLOBE», 76 балів);

14.Худевича  Артура,  вихованця  гуртка  "CLOBE:  спостерігаючи вивчаємо"
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  (команда
«IFamilyGLOBE», 76 балів).

ІІІ. Нагородити електронними дипломами Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  ІІІ  місце  у  Всеукраїнському  заочному  конкурсі  «GLOBE
Марафон»:

1. Сумцову Анастасію,  вихованку гуртка "Юні охоронці природи"
Великописарівської районної станції юних  натуралістів
Великописарівської  районної  ради  Сумської  області (команда  «100%»,
73 бали);

2. Скрипник  Софію,  вихованку  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської  районної  ради  Сумської  області  (команда  «100%»,
73 бали);

3. Ключник  Аріну,  вихованку  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської  районної  ради  Сумської  області  (команда  «100%»,
73 бали);

4. Бондаренко  Ярославу,  вихованку  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської  районної  ради  Сумської  області  (команда  «100%»,
73 бали);

5. Іщенко  Надію,  вихованку  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської  районної  ради  Сумської  області  (команда  «100%»,
73 бали);

6. Сороку  Анжеліку,  вихованку  гуртка  "Юні  екологи"  Опорного
загальноосвітнього  навчального  закладу  "Жоравський  навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Дошкільний
навчальний  заклад  (ясла-садок)"  Яготинської  районної  ради  Київської
області (команда «Flash», 73 бали);



7. Федоровича  Євгена,  вихованця  гуртка  "Юні  екологи"  Опорного
загальноосвітнього  навчального  закладу  "Жоравський  навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Дошкільний
навчальний  заклад  (ясла-садок)"  Яготинської  районної  ради  Київської
області (команда «Flash», 73 бали);

8. Микульця  Максима,  вихованця  гуртка  "Юні  екологи"  Опорного
загальноосвітнього  навчального  закладу  "Жоравський  навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Дошкільний
навчальний  заклад  (ясла-садок)"  Яготинської  районної  ради  Київської
області (команда «Flash», 73 бали);

9. Коткову  Ольгу,  вихованку  гуртка  "Юні  екологи"  Опорного
загальноосвітнього  навчального  закладу  "Жоравський  навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Дошкільний
навчальний  заклад  (ясла-садок)"  Яготинської  районної  ради  Київської
області (команда «Flash», 73 бали);

10.Моргуна  Івана,  вихованця  гуртка  "Юні  екологи"  Опорного
загальноосвітнього  навчального  закладу  "Жоравський  навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Дошкільний
навчальний  заклад  (ясла-садок)"  Яготинської  районної  ради  Київської
області (команда «Flash», 73 бали);

11.Логвінову  Сніжану,  вихованку  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру  "Камелія"  м.  Бровари  Київської  області  (команда  «Вартові
довкілля, 73 бали);

12.Федорович  Анастасію,  вихованку  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру  "Камелія"  м.  Бровари  Київської  області  (команда  «Вартові
довкілля, 73 бали);

13.Мавроді Данііла, вихованця Дитячого естетико-натуралістичного центру
"Камелія"  м.  Бровари  Київської  області  (команда  «Вартові  довкілля,
73 бали);

14.Лося  Єгора,  вихованця  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру
"Камелія"  м.  Бровари  Київської  області  (команда  «Вартові  довкілля,
73 бали);

15.Ворону  Дарину, вихованку  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру
"Камелія"  м.  Бровари  Київської  області  (команда  «Вартові  довкілля,
73 бали);

16.Мізірного Михайла, учня 5 класу, вихованця гуртка "Основи екологічних
знань" комунального закладу "Бараниківський заклад загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів"  Красноріченської  селищної  ради  Кремінського
району Луганської області (команда «Невгамовні», 73 бали);

17.Устьянцеву Олександру,  ученицю 5  класу,  вихованку гуртка  "Основи
екологічних  знань"  комунального  закладу  "Бараниківський  заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Красноріченської селищної ради



Кремінського  району  Луганської  області  (команда  «Невгамовні»,
73 бали);

18.Єськову Тетяну, ученицю 5 класу,  вихованку гуртка "Основи екологічних
знань" комунального закладу "Бараниківський заклад загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів"  Красноріченської  селищної  ради  Кремінського
району Луганської області (команда «Невгамовні», 73 бали);

19.Черкасову  Діану,   ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  "Основи
екологічних  знань"  комунального  закладу  "Бараниківський  заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Красноріченської селищної ради
Кремінського  району  Луганської  області  (команда  «Невгамовні»,
73 бали);

20.Дєдову  Олександру,  ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  "Основи
екологічних  знань"  комунального  закладу  "Бараниківський  заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Красноріченської селищної ради
Кремінського  району  Луганської  області  (команда  «Невгамовні»,
73 бали);

21.Волощука  Євгена,  вихованця  секції  "Індивідуальна  робота  еколого-
натуралістичного напряму з обдарованими дітьми" ОЗБШ Комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" (команда «Шукачі пригод», 73 бали);

22.Худого Олександра, вихованця гуртка "Основи фенології" комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" (команда «Шукачі пригод», 73 бали);

23.Худу  Катерину,  вихованку  гуртка  "Основи  фенології"  комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" (команда «Шукачі пригод», 73 бали);

24.Ракочого Вітязьслава, вихованця гуртка "Основи фенології" комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" (команда «Шукачі пригод», 73 бали);

25.Греська  Михайла,  вихованця  гуртка  "Основи  фенології"  комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" (команда «Шукачі пригод», 73 бали);

26.Литвинчук Кірі, учениці 7 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 19 м. Житомира (команда «Бережата», 71 бал);

27.Вольській Анні, учениці 7 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 19 м. Житомира (команда «Бережата», 71 бал);

28.Пудайло Вероніці, учениці 7 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 19 м. Житомира (команда «Бережата», 71 бал);

29.Недашківському  Віталію,  учню  7  класу  Загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира (команда «Бережата», 71 бал);

30.Юрченку Максиму, учню 7 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 19 м. Житомира (команда «Бережата», 71 бал).;



31.Антонеска  Олександра,  вихованця  гуртка  "Юні  рослинники"
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді (команда «Дослідники природи», 73 бали);

32.Клименко Вікторію,  вихованку гуртка "Юні рослинники" Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
(команда «Дослідники природи», 73 бали);

33.Хливнюк  Юлію,  вихованку  гуртка  "Юні  рослинники"  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
(команда «Дослідники природи», 73 бали);

34.Чопик Анну, вихованку гуртка "Юні рослинники" Чернівецького міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  (команда
«Дослідники природи», 73 бали);

35.Чорней  Діану,  вихованку  гуртка  "Юні  рослинники"  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
(команда «Дослідники природи», 73 бали).

ІV. Нагородити електронними дипломами Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  участь  у  Всеукраїнському  заочному  конкурсі  «GLOBE
Марафон»:

1. Косташ  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Людина  і  довкілля»  Позашкільного
навчально-виховного об'єднання м. Кам’янець-Подільський Хмельницької
області (команда «Eyes of nature», 55 балів);

2. Юркову Марію,  вихованку гуртка «Людина і довкілля» Позашкільного
навчально-виховного об'єднання м. Кам’янець-Подільський Хмельницької
області (команда «Eyes of nature», 55 балів); 

3. Павленко Марію, вихованку гуртка «Людина і довкілля» Позашкільного
навчально-виховного об'єднання м. Кам’янець-Подільський Хмельницької
області (команда «Eyes of nature», 55 балів);

4. Кронду Артема,  вихованця гуртка «Людина і  довкілля» Позашкільного
навчально-виховного об'єднання м. Кам’янець-Подільський Хмельницької
області (команда «Eyes of nature», 55 балів);

5. Кулько Валерію, вихованку гуртка «Людина і  довкілля» Позашкільного
навчально-виховного об'єднання м. Кам’янець-Подільський Хмельницької
області (команда «Eyes of nature», 55 балів);

6. Рацкевич  Дарину,  ученицю  8  класу  Опорного  закладу  "Малівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Боремельської  сільської  ради
Рівненської області (команда «Kids of nature», 62 бали);

7. Котяй  Анастасію,  ученицю  8  класу  Опорного  закладу  "Малівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Боремельської  сільської  ради
Рівненської області (команда «Kids of nature», 62 бали);



8. Костюкевич Анастасію, ученицю 8 класу Опорного закладу "Малівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Боремельської  сільської  ради
Рівненської області (команда «Kids of nature», 62 бали);

9. Колядич  Наталію,  ученицю  8  класу  Опорного  закладу  "Малівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Боремельської  сільської  ради
Рівненської області (команда «Kids of nature», 62 бали);

10.Самчук  Ангеліну,  ученицю  8  класу  Опорного  закладу  "Малівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Боремельської  сільської  ради
Рівненської області (команда «Kids of nature», 62 бали);

11.Пахар Аріну, ученицю 11 класу Калениківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області (команда
«БЕМС», 70 балів);

12.Барду  Вадима,  учня  9  класу  Калениківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області (команда
«БЕМС», 70 балів);

13.Василенко  Софію,  ученицю  9  класу  Калениківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  районної  ради Полтавської  області
(команда «БЕМС», 70 балів);

14.Іванець  Альбіну,  ученицю  8  класу  Калениківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  районної  ради Полтавської  області
(команда «БЕМС», 70 балів);

15.Терещенка  Ярослава,  учня  7  класу  Калениківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  районної  ради Полтавської  області
(команда «БЕМС», 70 балів);

16.Черепинця  Антона,  учня  10  класу  Згурівського  навчально-виховного
комплексу  "Гімназія  –  загальноосвітня  школа  І  ступення"  Київської
області (команда «Біомікс», 67 балів);

17.Кудрявську  Анастасію,  ученицю  10  класу  Згурівського  навчально-
виховного  комплексу  "Гімназія  –  загальноосвітня  школа  І  ступення"
Київської області (команда «Біомікс», 67 балів);

18.Журавську  Ірину, ученицю  10  класу  Згурівського  навчально-виховного
комплексу  "Гімназія  –  загальноосвітня  школа  І  ступення"  Київської
області (команда «Біомікс», 67 балів);

19.Ткачук  Наталію,  ученицю  10  класу  Згурівського  навчально-виховного
комплексу  "Гімназія  –  загальноосвітня  школа  І  ступення"  Київської
області (команда «Біомікс», 67 балів);

20.Герасименко Тетяну, ученицю 10 класу Згурівського навчально-виховного
комплексу  "Гімназія  –  загальноосвітня  школа  І  ступення"  Київської
області (команда «Біомікс», 67 балів);

21.Пінчука  Назара,  учня  7  класу  Острозького  навчально-виховного
комплексу "Школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Рівненської області (команда
«Вартові довкілля», 67 балів);



22.Соколюк  Ольгу,  ученицю  8  класу  Острозького  навчально-виховного
комплексу "Школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Рівненської області (команда
«Вартові довкілля», 67 балів);

23.Абрамович  Софію,  ученицю  7  класу  Острозького  навчально-виховного
комплексу "Школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Рівненської області (команда
«Вартові довкілля», 67 балів);

24.Кусяк  Марину,  ученицю  7  класу  Острозького  навчально-виховного
комплексу "Школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Рівненської області (команда
«Вартові довкілля», 67 балів);

25.Хреннікову Мар’ю,  ученицю 7 класу Острозького навчально-виховного
комплексу "Школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Рівненської області (команда
«Вартові довкілля», 67 балів);

26.Борейка  Вадима,  учня  10  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
"Судченський ліцей" Волинської області (команда «Водограй», 62 бали);

27.Гудько  Софію,  ученицю  9  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
"Судченський ліцей" Волинської області (команда «Водограй», 62 бали);

28.Мінчука  Олега,  учня  10  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
"Судченський ліцей" Волинської області (команда «Водограй», 62 бали);

29.Пасевича  Дмитра,  учня  9  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
"Судченський ліцей" Волинської області (команда «Водограй», 62 бали);

30.Якимчик Катерину, ученицю 10 класу закладу загальної середньої освіти
"Судченський ліцей" Волинської області (команда «Водограй», 62 бали);

31.Музичук Аліну, вихованку гуртка "Юні охоронці природи" П’ятигірської
загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської  районної  ради
Рівненської області (команда «Глобальна варта», 70 балів);

32.Бондар  Ілону, вихованку гуртка  "Юні  охоронці  природи"  П’ятигірської
загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської  районної  ради
Рівненської області (команда «Глобальна варта», 70 балів);

33.Мельник Ірину, вихованку гуртка "Юні охоронці природи" П’ятигірської
загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської  районної  ради
Рівненської області (команда «Глобальна варта», 70 балів);

34.Дорощук Анну, вихованку гуртка "Юні охоронці природи" П’ятигірської
загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської  районної  ради
Рівненської області (команда «Глобальна варта», 70 балів);

35.Скоропаду  Діану,  вихованку  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
П’ятигірської  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської
районної ради Рівненської області (команда «Глобальна варта», 70 балів);

36.Гарасименко  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
комунального закладу "Чернігівська обласна станція юних натуралістів",
ученицю 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Ріпкинського району Чернігівської області (команда «Еко-Ми», 61 бал);



37.Остапенка  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
комунального закладу "Чернігівська обласна станція юних натуралістів",
учня  10  класу  Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Ріпкинського району Чернігівської області (команда «Еко-Ми», 61 бал);

38.Салоїда  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
комунального закладу "Чернігівська обласна станція юних натуралістів",
учня  11  класу  Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Ріпкинського району Чернігівської області (команда «Еко-Ми», 61 бал);

39.Шовкову  Катерину,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
комунального закладу "Чернігівська обласна станція юних натуралістів",
ученицю 9 класу Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Ріпкинського району Чернігівської області (команда «Еко-Ми», 61 бал);

40.Бурдука Іллю, вихованця гуртка «Юні охоронці природи» комунального
закладу "Чернігівська обласна станція юних натуралістів", учня 11 класу
Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ріпкинського
району Чернігівської області  (команда «Еко-Ми», 61 бал);

41.Майку  Марію,  ученицю  5  класу  комунальної  установи  Романівської
районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»
Житомирської області (команда «ЕКОС», 70 балів);

42.Коверчук Анастасію, ученицю 5 класу комунальної установи Романівської
районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»
Житомирської області (команда «ЕКОС», 70 балів);

43.Коверчук  Софію,  ученицю 5  класу  комунальної  установи  Романівської
районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»
Житомирської області (команда «ЕКОС», 70 балів);

44.Степанюк  Ольгу, ученицю 5  класу  комунальної  установи  Романівської
районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»
Житомирської області (команда «ЕКОС», 70 балів);

45.Гуменчук  Анастасію,  ученицю  5  класу  комунальної  установи
Романівської  районної  ради  «Опорний навчальний заклад  «Романівська
гімназія» Житомирської області (команда «ЕКОС», 70 балів);

46.Лукаш Анну, вихованку гуртка "Юні екологи" Нововолинського центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області  (команда  «Екоцвіт»,
65 балів);

47.Кремельську  Юлію,  вихованку  гуртка  "Юні  екологи"  Нововолинського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області  (команда
«Екоцвіт», 65 балів);

48.Зіркевич  Софію,  вихованку  гуртка  "Юні  екологи"  Нововолинського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області  (команда
«Екоцвіт», 65 балів);



49.Боярську Анастасію, вихованку гуртка "Юні екологи" Нововолинського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області  (команда
«Екоцвіт», 65 балів);

50.Шпиняк Анну, вихованку гуртка "Юні екологи" Нововолинського центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області  (команда  «Екоцвіт»,
65 балів);

51.Арендарука Назарія,  учня 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня
села Яревище Волинської області (команда «Земляни», 60 бали);

52.Білицьку  Єлизавету,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступеня  села  Яревище  Волинської  області  (команда  «Земляни»,
60 бали);

53.Вашестюк  Анастасію,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступеня  села  Яревище  Волинської  області  (команда  «Земляни»,
60 бали);

54.Ворожка Дмитра, учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села
Яревище Волинської області (команда «Земляни», 60 бали);

55.Цьось Карину, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села
Яревище Волинської області (команда «Земляни», 60 бали);

56.Пастушок  Владиславу,  ученицю  9  класу,  вихованку  гуртка  "Юні
лісівники"  ЗЗСО I-III  ступенів  с.  Чаруків  Луцького району Волинської
області (команда «Матрикс», 56 балів);

57.Перова Максима, учня 9 класу, вихованця гуртка "Юні лісівники" ЗЗСО
I-III  ступенів  с.  Чаруків  Луцького району Волинської  області  (команда
«Матрикс», 56 балів);

58.Гонтар Валерію, ученицю 8 клау, вихованку гуртка "Юні лісівники" ЗЗСО
I-III  ступенів  с.  Чаруків  Луцького району Волинської  області  (команда
«Матрикс», 56 балів);

59.Короця Дениса,  учня 8 класу, вихованця гуртка "Юні  лісівники" ЗЗСО
I-III  ступенів  с.  Чаруків  Луцького району Волинської  області  (команда
«Матрикс», 56 балів);

60.Короць Анну, ученицю 8 класу, вихованку гуртка "Юні лісівники" ЗЗСО
I-III  ступенів  с.  Чаруків  Луцького району Волинської  області  (команда
«Матрикс», 56 балів);

61.Папірну  Тетяну,  вихованку  гуртка  "Основи  біології"  комунального
закладу Радомишльська станція юних натуралістів Житомирської області
(команда «Паросток», 67 балів);

62.Люшенко  Вікторію,  вихованку  гуртка  "Основи  біології"  комунального
закладу Радомишльська станція юних натуралістів Житомирської області
(команда «Паросток», 67 балів);

63.Вознюк Каріну, вихованку гуртка "Основи біології" комунального закладу
Радомишльська  станція  юних  натуралістів  Житомирської  області
(команда «Паросток», 67 балів); 



64.Степаненко  Дарію,  вихованку  гуртка  "Основи  біології"  комунального
закладу Радомишльська станція юних натуралістів Житомирської області
(команда «Паросток», 67 балів);

65.Березовську  Ірину,  вихованку  гуртка  "Основи  біології"  комунального
закладу Радомишльська станція юних натуралістів Житомирської області
(команда «Паросток», 67 балів);

66.Семеряжко Ангеліну, ученицю 5 класу комунального закладу "Опорний
заклад  освіти  "Поромівський  ліцей  Поромівської  сільської  ради
Волинської області" (команда «Паросток», 64 бали);

67.Ратанчук Уляну, ученицю 5 класу комунального закладу "Опорний заклад
освіти  "Поромівський  ліцей  Поромівської  сільської  ради  Волинської
області" (команда «Паросток», 64 бали);

68.Кузьмич Іванну, ученицю 5 класу комунального закладу "Опорний заклад
освіти  "Поромівський  ліцей  Поромівської  сільської  ради  Волинської
області" (команда «Паросток», 64 бали);

69.Савчук Альону, ученицю 5 класу комунального закладу "Опорний заклад
освіти  "Поромівський  ліцей  Поромівської  сільської  ради  Волинської
області" (команда «Паросток», 64 бали);

70.Чижевича Назара, учня 5 класу комунального закладу "Опорний заклад
освіти  "Поромівський  ліцей  Поромівської  сільської  ради  Волинської
області" (команда «Паросток», 64 бали);

71.Кустову Яну, ученицю 5 класу комунального закладу "Юр’ївська БЗОШ
І-ІІІ ступенів" Запорізької області (команда «Паросток», 63 бали);

72.Гавриленко  Маргариту,  ученицю  6  класу  комунального  закладу
"Юр’ївська  БЗОШ  І-ІІІ  ступенів"  Запорізької  області  (команда
«Паросток», 63 бали);

73.Ільюка  Володимира,  учня  7  класу  комунального  закладу  "Юр’ївська
БЗОШ І-ІІІ ступенів" Запорізької області (команда «Паросток», 63 бали);

74.Макаренка Адама, учня 7 класу комунального закладу "Юр’ївська БЗОШ
І-ІІІ ступенів" Запорізької області (команда «Паросток», 63 бали);

75.Карнаущенко  Анастасію,  ученицю  5  класу  комунального  закладу
"Юр’ївська  БЗОШ  І-ІІІ  ступенів"  Запорізької  області  (команда
«Паросток», 63 бали);

76.Кутового  Максима,  учня  11  класу  Сагайдацького  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області (команда «Патріоти довкілля», 70 балів);

77.Матвієнка  Сергія,  учня  11  класу  Сагайдацького  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області (команда «Патріоти довкілля», 70 балів);



78.Незямова  Максима,  учня  11  класу  Сагайдацького  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області (команда «Патріоти довкілля», 70 балів);

79.Чепіжну  Еліну, ученицю  11  класу  Сагайдацького  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області (команда «Патріоти довкілля», 70 балів);

80.Данилюка  Назара,  учня  7  класу  комунальної  установи  Миропільської
селищної  ради  "Опорний  навчальний  заклад  "Миропільська  гімназія"
Житомирської області (команда «Смайли», 69 балів);

81.Нечаєву  Єлизавету,  ученицю  7  класу  комунальної  установи
Миропільської  селищної  ради  "Опорний  навчальний  заклад
"Миропільська  гімназія"  Житомирської  області  (команда  «Смайли»,  69
балів);

82.Бровчука  Олега,  учня  7  класу  комунальної  установи  Миропільської
селищної  ради  "Опорний  навчальний  заклад  "Миропільська  гімназія"
Житомирської області (команда «Смайли», 69 балів);

83.Дорошенка  Іллю,  учня  7  класу  комунальної  установи  Миропільської
селищної  ради  "Опорний  навчальний  заклад  "Миропільська  гімназія"
Житомирської області (команда «Смайли», 69 балів);

84.Руденко  Діану, ученицю  7  класу  комунальної  установи  Миропільської
селищної  ради  "Опорний  навчальний  заклад  "Миропільська  гімназія"
Житомирської області (команда «Смайли», 69 балів);

85.Завадську  Світлану,  вихованку  гуртка  "Юні  квітникарі"  комунального
позашкільного  навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області" (команда «Юннати Обухівки», 58 балів);

86.Загребу  Івана,  вихованця  гуртка  "Юні  квітникарі"  комунального
позашкільного  навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області" (команда «Юннати Обухівки», 58 балів);

87.Мороз  Аліну,  вихованку  гуртка  "Юні  квітникарі"  комунального
позашкільного  навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області" (команда «Юннати Обухівки», 58 балів);

88.Готвянську Олександру, вихованку гуртка "Юні квітникарі" комунального
позашкільного  навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області" (команда «Юннати Обухівки», 58 балів);

89.Довгу  Анну,  вихованку  гуртка  "Юні  квітникарі"  комунального
позашкільного  навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної



творчості  учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області" (команда «Юннати Обухівки», 58 балів);

90.Якущенко  Анну,  ученицю  Хмелівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області (команда
«Джерельце», 64 бали);

91.Мельник  Вікторію,  ученицю  Хмелівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області (команда
«Джерельце», 64 бали);

92.Брижик  Юлію,  ученицю  Хмелівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області (команда
«Джерельце», 64 бали);

93.Зіменко Яну, ученицю Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Краснопільської селищної ради Сумської області (команда «Джерельце»,
64 бали);

94.Майорова Сергія, учня Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Краснопільської селищної ради Сумської області (команда «Джерельце»,
64 бали).

V. Надати  електронні  подяки  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  керівникам  команд  за  підготовку  команд  до  Всеукраїнського
заочного конкурсу «GLOBE Марафон»:

1. Бойко Наталії Василівні,  керівнику команди «Flash», вчителю біології,
керівнику  гуртка  "Юні  екологи"  Опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області;

2. Тищенко Людмилі  Миколаївні,  керівнику  команди  «БЕМС»,  учителю
біології  Калениківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Решетилівської районної ради Полтавської області;

3. Мовчан  Ользі  Миколаївні,  керівнику  команди  «100%»,  методисту,
керівнику гуртка "Юні охоронці природи" Великописарівської районної
станції  юних натуралістів Великописарівської  районної ради Сумської
області;

4. Закатюк  Ірині  Леонідівні,  керівнику  команди  «Паросток»,  керівнику
гуртка "Основи біології" комунального закладу «Радомишльська станція
юних натуралістів» Житомирської області;

5. Петровій  Світлані  Василівні,  керівнику  команди  «Невгамовні»,
заступнику  директора  з  навчально-виховної  роботи  комунального
закладу  "Бараниківський  заклад  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ  ступенів"  Красноріченської  селищної  ради  Кремінського  району
Луганської області;



6. Постригачу Євгену Вікторовичу, керівнику команди «Земляни», вчителю
географії  Загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступеня  села  Яревище
Волинської області;

7. Гайдаченко  Людмилі  Павлівні,  керівнику  команди  «АТМОСФЕРА»,
заступнику  директора  з  навчально-виховної  роботи  комунального
закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради;

8. Дендюк  Альоні  Іванівні,  керівнику  команди  «Вартові  довкілля»,
керівнику гуртка Дитячого естетико-натуралістичного центру "Камелія"
м. Бровари Київської області;

9. Кондрацькій Оксані Анатоліївні, керівнику команди «Вартові довкілля»,
вчителю біології  Острозького навчально-виховного комплексу "Школа
І-ІІІ ступенів - гімназія" Рівненської області;

10.Поляковій Ользі Володимирівні, керівнику команди «Глобальна варта»,
вчителю  біології  П’ятигірської  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів
Здолбунівської районної ради Рівненської області;

11.Журавській  Олені  Миколаївні,  керівнику  команди  «Біомікс»,  учителю
хімії,  біології,  екології  Згурівського  навчально-виховного  комплексу
"Гімназія – загальноосвітня школа І ступення" Київської області;

12.Волтарніст  Тетяні  Віталіївні,  керівнику  команди  «ЕКОС»,  вчителю
біології  комунальної  установи  Романівської  районної  ради  «Опорний
навчальний заклад «Романівська гімназія» Житомирської області;

13.Воробйовій Наталії Володимирівні,  керівнику команди «GREENteens»,
керівнику  гуртка,  вчителю  біології  та  географії  Будівельнівського
навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів,
дошкільний  навчальний  заклад  "Зернятко"  Глухівської  районної  ради
Сумської області;

14.Данилюк Олесі Іванівні, керівнику команди «Смайли», вчителю біології
та хімії комунальної установи Миропільської селищної ради "Опорний
навчальний заклад "Миропільська гімназія" Житомирської області;

15.Бадай Валентині Яремівні,  керівнику команди «Світлячки», методисту
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станціі;

16.Гільфановій  Наталії  Артемівні,  керівнику  команди  «Eyes  of  nature»,
керівнику  гуртка  Позашкільного  навчально-виховного  об'єднання
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області;

17.Герасимчук Олені Степанівні, керівнику команди «Водограй», учителю
географії  закладу  загальної  середньої  освіти  "Судченський  ліцей"
Волинської області;

18. Міняйло Людмилі Михайлівні, керівнику команди «Паросток», вчителю
біології  та  екології  комунального  закладу  "Опорний  заклад  освіти
"Поромівський ліцей Поромівської сільської ради Волинської області";



19.Васильчишин Богдані Богданівні, керівнику команди «IFamilyGLOBE»,
завідувачу еколого-натуралістичним відділом Івано-франківської міської
дитячої екологічної станції;

20.Саликову  Вадиму  Токевичу,  керівнику  команди  «Kids  of  nature»,
вчителю географії Опорного закладу "Малівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" Боремельської сільської ради Рівненської області;

21.Хлус  Ларисі  Миколаївні,  керівнику  команди  «Шукачі  пригод»,
методисту,  керівнику  гуртків  комунального  закладу  "Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді";

22.Тумко  Марині  Дмитрівні,  керівнику  команди  «Патріоти  довкілля»,
вчителю хімії,  біології  та  екології  Сагайдацького навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області;

23.Бакуш Юлії Вікторівні, керівнику команди «Екоцвіт», керівнику гуртків
Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості (НЦДЮТ);

24.Перовій  Наталії  Миколаївні,  керівнику  команди  «GREEN  TEAM»,
учителю  географії,  керівнику  гуртка  Удачненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Покровського району Донецької області;

25.Ващук  Олені  Василівні,  керівнику  команди  «БЕРЕЖАТА»,  вчителю
біології, хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира;

26.Велігорській  Світлані  Віталіївні,  керівнику  команди  «Еко-Ми»,
керівнику  гуртка  "Юні  охоронці  природи"  комунального  закладу
"Чернігівська обласна станція юних натуралістів";

27.Гарус Наталії Василівні, керівнику команди «Еко-Ми», вчителю біології
Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ріпкинського
району Чернігівської області;

28.Сесь  Людмилі  Михайлівні,  керівнику  команди  «Юннати  Обухівки»,
керівнику  гуртка  "Юні  квітникарі"  комунального  позашкільного
навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської
області";

29.Гнатюк  Ірині  Анатоліївні,  керівнику  команди  «Матрикс»,  вчителю
біології, хімії ЗЗСО I-III ступенів с. Чаруків Луцького району Волинської
області;

30.Трофименко  Наталії  Валентинівні,  керівнику  команди  «Паросток»,
вчителю  біології,  екології  та  хімії  комунального  закладу  "Юр’ївська
БЗОШ І-ІІІ ступенів" Запорізької області;

31.Чичикало  Валентині  Миколаївні,  керівнику  команди  «Джерельце»,
вчителю  Хмелівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Краснопільської селищної ради Сумської області;



32.Єфтемій  Дані  Георгіївні,  керівнику  команди  «Дослідники  природи»,
керівнику  гуртка  Чернівецького  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

VІ. Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  І  місце  у  Всеукраїнському  заочному  конкурсі  «GLOBE
Марафон»  та  надати  запрошення  на  участь  в  «GLOBE Іграх  2019»
командам:

1. «GREEN TEAM», вихованцям  комунального позашкільного навчального
закладу  "Районна  Станція  Юних  Натуралістів"  Покровської  районної
ради  Донецької  області,  ученям  Удачненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Покровського району Донецької області;

2. «Світлячки»,  вихованцям  гуртка  "GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо"
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції.

VІІ. Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  ІІ  місце  у  Всеукраїнському  заочному  конкурсі  «GLOBE
Марафон»  та  надати  запрошення  на  участь  в  «GLOBE Іграх  2019»
командам:

1. «GREENteens», учням Будівельнівського навчально-виховного комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів,  дошкільний  навчальний  заклад
"Зернятко" Глухівської районної ради Сумської області;

2. «IFamilyGLOBE», вихованцям гуртка "GLOBE: спостерігаючи вивчаємо"
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

3. «АТМОСФЕРА»,  вихованцям  гуртка  "Юні   ботаніки"  комунального
закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради.

VІІІ. Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  ІІІ  місце  у  Всеукраїнському  заочному  конкурсі  «GLOBE
Марафон»  та  надати  запрошення  на  участь  в  «GLOBE Іграх  2019»
командам:

1. «100%», вихованцям гуртка "Юні охоронці природи" Великописарівської
районної  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної  ради
Сумської області;

2. «Flash», вихованцям гуртка "Юні екологи" Опорного загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Дошкільний  навчальний  заклад
(ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області;



3. «Вартові  довкілля»,  вихованцям  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру "Камелія" м. Бровари Київської області;

4. «Невгамовні»,  учням  5  класу, вихованцям  гуртка  "Основи  екологічних
знань" комунального закладу "Бараниківський заклад загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів"  Красноріченської  селищної  ради  Кремінського
району Луганської області;

5. «Шукачі  пригод»,  вихованцям гуртка "Основи фенології"  комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді";

6. «Бережата»,  учням  Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  19
м. Житомира;

7. «Дослідники  природи»,  вихованцям  гуртка  "Юні  рослинники"
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


