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

НАКАЗ
м. Київ

«20» червня 2019 р. № 64

Про підсумки збору Всеукраїнської
дитячої спілки «Дитячий екологічний
парламент», юннатівських секцій охорони
природи та Всеукраїнських GLOBE Ігор 2019

На  виконання  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за  основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки  України  від  21.11.2018  р.  № 1292,  з  17  до  20  червня  ц.р.  у  м.  Києві
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  провів:
Всеукраїнський збір лідерів дитячого екологічного парламенту та представників
юнацьких секцій товариств охорони природи (далі — ДЕП) та Всеукраїнські
GLOBE Ігри 2019.

В  заході  взяли  участь  лідери  ВСД  «ДЕП»  з  18  областей  України
(Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Закарпатської,  Запорізької,
Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської,
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,  юннатівських  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 2019 були присутні 10 GLOBE команд
(50 учасників  – як вихованці закладів позашкільної освіти, так і учні закладів
загальної  середньої  освіти  –  з  Київської,  Луганської,  Житомирської,
Рівненської, Сумської, Донецької, Чернівецької, Івано-Франківської областей) та
10 керівників. Програма Ігор включала представлення учасниками результатів
роботи  за  програмою  GLOBE,  проведення  майстер-класів  від  провідних
науковців України та гру-змагання.

За підсумками збору лідерів ДЕП та Всеукраїнських GLOBE Ігор 2019

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН  України  юних



парламентарів за високі результати та екологічно свідому життєву позицію
у зборі Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент»:

1. Дудку Дарину, вихованку гуртка «Юні екологи» Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру, ученицю 9 класу навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дитячий  садок»  с.
Замшани Ратнівського району Волинської області. 

2. Михалевич  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру, ученицю 9 класу навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дитячий
садок» с. Замшани Ратнівського району Волинської області. 

3. Токарську Анну, вихованку гуртка «Юні екологи» Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру, ученицю 9 класу навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дитячий  садок»  с.
Замшани Ратнівського району Волинської області.

4. Курилюк Анну, вихованку гуртка «Юні екологи» Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру, ученицю 5 класу навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дитячий  садок»  с.
Замшани Ратнівського району Волинської області.

5. Лісовець  Микиту, учня  9  класу  КЗ  “СЗШ  №  4  ім.  А.  С.  Макаренка”
Кам’янської міської ради Дніпропетровська області.

6. Комарь  Марію,  ученицю 9 класу КЗ “СЗШ № 4 ім.  А.  С.  Макаренка”
Кам’янської міської ради Дніпропетровська області.

7. Сапицьку  Олександру,  ученицю  10  класу  КЗ  “СЗШ  №  4  ім.  А.  С.
Макаренка” Кам’янської міської ради Дніпропетровська області.

8. Гончара Ростислава, учня 10 класу КЗ “СЗШ № 4 ім. А. С. Макаренка”
Кам’янської міської ради Дніпропетровська області.

9. Оношко Юлію, ученицю 10 класу Костянтинівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
№9 Донецької області.

10.Гончар Катерину, ученицю 10 класу Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№9 Донецької області.

11.Гонтаренко Дар’ю, ученицю 9 класу Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№9 Донецької області.

12.Борисенко Аліну, ученицю 6 класу Краматорського НВК ЗШ №6 – ДНЗ
Донецької області.

13.Повханич  Марину, ученицю  6  класу  ЗОШ  №2  м.  Ужгород,  вихованку
гуртка  „Людина  і  довкілля”  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

14.Єлагіну  Ніколетту, ученицю  7  класу  ЗОШ  №9  м.  Ужгород,  вихованку
гуртка  „Людина  і  довкілля”  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.



15.Левіщенко Вікторію, ученицю 7 класу ЗОШ №6 м. Ужгород, вихованку
гуртка  „Людина  і  довкілля”  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

16.Бурянську Єлізавету, ученицю 7 класу ЗОШ №9 м. Ужгород, вихованку
гуртка  „Людина  і  довкілля”  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

17.Охріменка  Вадима,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»  Запорізького
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  учня  8
класу  Вільнянської  гімназії  «Світоч»  Вільнянської  районної  ради
Запорізької області.

18.Рюміну  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Запорізького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, ученицю 8
класу  Вільнянської  гімназії  «Світоч»  Вільнянської  районної  ради
Запорізької області.

19.Кириченко  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Запорізького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, ученицю 5
класу Бурчацької загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Михайлівської
селищної ради Михайлівського району Запорізької області.

20.Королевич  Євгенію,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Запорізького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, ученицю 6
класу  Бурчацької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Михайлівської
селищної ради Михайлівського району Запорізької області.

21.Скорупича  Артема,  учня  10  класу  Червонокостянтинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області.

22.Дементьєва  Євгенія,  учня  10  класу  комунального  закладу  «Петрівське
навчально-виховне  об’єднання  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області.

23.Іллюк  Анастасію,  ученицю  9  класу  комунального  закладу  «Петрівське
навчально-виховне  об’єднання  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області.

24.Єфімову Тетяну, ученицю 9 класу Іскрівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів,  філії
Ганнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Петрівської  районної  ради
Кіровоградської області

25.Мовчан  Анастасію,  вихованку гуртка  «Піксель» Луганського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, ученицю 10
класу Комунального закладу «Сєвєродонецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14
Сєвєродонецької міської ради Луганської області».

26.Пугачову  Анну,  вихованку  Луганського  обласного  центру  дитячого-
юнацького  туризму  і  краєзнавства,  ученицю  10  класу  Комунального
закладу  «Сєвєродонецький  багатопрофільний  ліцей  Сєвєродонецької
міської ради Луганської області». 



27.Ушкало  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Піксель»  Луганського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді,  ученицю 9
класу Комунального закладу «Спеціалізована середня школа № 17 І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов». 

28.Шамрай  Дінару,  вихованку  гуртка  «Піксель»  Луганського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді,  ученицю 9
класу Комунального закладу «Спеціалізована середня школа № 17 І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов». 

29.Нечипорук  Ольгу,  ученицю  9  класу  Великомостівського  ОЗЗСО  І-ІІІ
ступенів  Великомостівської  ОТГ  Львівської  області,  вихованку  гуртка
«Юні  лісівники»  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості». 

30.Лісовецьку  Юлію,  ученицю  11  класу  Великомостівського  ОЗЗСО  І-ІІІ
ступенів Великомостівської ОТГ Львівської області. 

31.Вільчинського  Дениса,  учня  7  класу  Червоноградського  НВК  №  3
Львівської  області,  вихованця  гуртка  «Основи  екології»,  члена
екологічного парламенту м. Червонограда Львівської області. 

32.Клішко  Анастасію,  ученицю  6  класу  Червоноградського  НВК  №  10
Львівської області. 

33.Рижкову  Ольгу,  вихованку  гуртка  Обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на базі Михайло-Ларинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вітовської районної ради Миколаївської області.

34.Терлецьку  Катерину,  вихованку  гуртка  Обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді на базі  Михайло-Ларинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області.

35.Лемешко Оксану, вихованку гуртка Обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на базі Михайло-Ларинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вітовської районної ради Миколаївської області.

36.Садову  Аліну,  вихованку  гуртка  Обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на базі Михайло-Ларинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вітовської районної ради Миколаївської області.

37.Карапаскал Катерину, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Ренійської
районної  станції  юних  натуралістів,  ученицю  8  класу  Орлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Одеської області. 

38.Кірчіу  Меделіну,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Ренійської
районної  станції  юних  натуралістів,  ученицю  9  класу  Орлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Одеської області. 

39.Фрумузакі Максима, вихованця гуртка «Юні друзі  природи» Ренійської
районної  станції  юних  натуралістів,  учня  9  класу  Орлівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Одеської області. 



40.Герасименко  Кристину,  вихованку  «Міського  екологічного  штабу
«Екологічна  планета»,  ученицю  7  класу  Кременчуцької  ЗОШ   І-ІІІ
ступенів  № 26 Полтавської області.

41.Колісник  Владиславу,  вихованку  «Міського  екологічного  штабу
«Екологічна  планета»,  ученицю  7  класу  Кременчуцької  ЗОШ   І-ІІІ
ступенів  № 26 Полтавської області.

42.Верзілова Артема, вихованця «Міського екологічного штабу «Екологічна
планета»,  учня  10  класу  Кременчуцької  ЗОШ   І-ІІІ  ступенів  №  28
Полтавської області.

43.Панасенка Івана,  вихованця  «Міського екологічного штабу «Екологічна
планета»,  учня  10  класу  Кременчуцької  ЗОШ   І-ІІІ  ступенів  №  28
Полтавської області.

44.Татарина  Тадея,  вихованця  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді. 

45.Вавруха  Володимира,  вихованця  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді. 

46.Томащук  Валентину,  вихованку  гуртка  «Юні  кролівники»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді. 

47.Мартинчук Анну, вихованку гуртка „Юні ботаніки” комунального закладу
„Станція  юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  Рівненської
області.

48.Стасюк Ірину, вихованку гуртка  „Юні  ботаніки”  комунального закладу
„Станція  юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  Рівненської
області.

49.Мітнович Оксану, вихованку гуртка „ Рослинники” комунального закладу
„Станція  юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  Рівненської
області.

50.Жарчинську Анастасію,  вихованку гуртка „  Рослинники” комунального
закладу  „Станція  юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради
Рівненської області.

51.Григор’єву  Олександру,  вихованку  гуртка  «Юні  знавці  лікарських
рослин» Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинська міська
станція юних натуралістів Шосткинської міської ради» Сумської області.

52.Марочкину  Олександру,  вихованку  гуртка  «Юні  знавці  лікарських
рослин» Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинська міська
станція юних натуралістів Шосткинської міської ради» Сумської області.

53.Бєлокоз  Катерину,  вихованку  гуртка  «Юні  знавці  лікарських  рослин»
Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинська міська станція
юних натуралістів Шосткинської міської ради» Сумської області.



54.Дем’яненко Валерію, вихованку гуртка «Юні знавці лікарських рослин»
Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинська міська станція
юних натуралістів Шосткинської міської ради» Сумської області.

55.Ковальчук  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Декоративне  птахівництво»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області.

56.Ковальчука  Олександра,  вихованця  гуртка  «Декоративне  птахівництво»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області.

57.Коцюбу  Катерину,  вихованку  гуртка  «Декоративне  птахівництво»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області.

58.Семенишину  Лідію,  вихованку  гуртка  «Декоративне  птахівництво»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області.

59.Моргуненко Кіру, вихованку  гуртка  «Основи  біоетики»  Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

60.Загребельну Діану, вихованку гуртка «Основи біоетики» Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області. 

61.Руденко  Анну,  вихованку  гуртка  «Основи  біоетики»  Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

62.Дудкіну Анастасію, вихованку гуртка «Основи біоетики» Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області. 

63.Гресько  Анастасію,  вихованку  секції  «Індивідуальна  робота  еколого-
біологічного напрямку з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної
школи  комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді». 

64.Тимощук  Діану,  вихованку  секції  «Індивідуальна  робота  еколого-
біологічного напрямку з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної
школи  комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді». 

65.Грицюк  Олександру,  вихованку  гуртка  «Здоровим  бути  модно»
комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

66.Ракочого  Вітязьслава,  вихованця  гуртка  «Основи  фенології»
комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

67.Петрук Анастасію, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»,
ученицю  6  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  21
Чернігівської міської ради Чернігівської області. 



68.Майко  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»,
ученицю  6  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  21
Чернігівської міської ради Чернігівської області. 

69.Пінчук Анастасію,  вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»,
ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  21
Чернігівської міської ради Чернігівської області. 

70.Березинець  Владиславу,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція
юних  натуралістів»,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 21 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

ІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України за вагомі результати у природоохоронній
та  еколого-просвітницькій  роботі  з  учнівською молоддю в  рамках збору
Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент»:

1. Курилюк Інні Петрівні, керівнику гуртків Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру.

2. Антоновій Анжеліці Михайлівні, вчителю біології комунального закладу
“Середня загальноосвітня школа № 4 ім. А. С. Макаренка” Кам’янської
міської ради Дніпропетровської області.

3. Данильченко Анні Василівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Донецького
обласного  еколого-натуралістичного  центру,  вчителю  біології  і  хімії
Костянтинівської  ЗОШ  №9  Костянтинівської  міської  ради  Донецької
області.

4. Кремінь Оксані Іванівні, завідувачу відділу організаційно-масової роботи
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді. 

5. Тітяковій  Зої  Григорівні,  керівнику  гуртків  Запорізького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

6. Танасійчук  Людмилі  Анатоліївні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

7. Бєлоус  Еллі  Анатоліївні,  завідуючій  організаційно-масовим  відділом
Луганського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

8. Скороход  Оксані  Василівні,  методисту  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді м. Червонограда Львівської області.

9. Поповій  Інні  Олександрівні,  заступнику  директора  з  навчально-
методичної  роботи  Обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді м. Миколаєва Миколаївської області.



10.Варсан-Карапаскал  Вікторії  Вікторівні,  керівнику  гуртків  Ренійської
районної станції юних натуралістів Одеської області.

11.Мотренко  Тетяні  Володимирівні,  завідуючій  організаційно-масовим
відділом  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Полтавської області.

12.Гевко Галині  Ярославівні,  керівнику гуртків Тернопільського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Тернопільської
області.

13.Ромашко  Раїсі  Ярославівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
„Станція  юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  Рівненської
області.

14.Ковалевській  Альоні  Станіславівні,  культорганізатору, керівнику  гуртка
Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинська міська станція
юних натуралістів Шосткинської міської ради» Сумської області.

15.Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка «Декоративний птах»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області.

16.Зорі  Ганні  Сергіївні,  керівнику  гуртків  Покотилівської  станції  юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

17.Влащенко  Надії  Леонідівні,  керівнику  гуртків  Покотилівської  станції
юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

18.Грицюк  Тетяні  Петрівні,  методисту,  керівнику  гуртків  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Чернівецької області.

19.Чалій  Олені  Григорівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області.

ІІІ. На  підставі  рішення  журі  нагородити  дипломами
Національного  еколого-натуралістичного  центру  за  І  місце  у
Всеукраїнських  GLOBE  Іграх  2019  команди  та  учасників  команд  у
молодшій та старшій вікових групах:

1. Команду «Вартові довкілля» Дитячого естетико-натуралістичного центру
«Камелія» м. Бровари Київської області (96 балів);

2. Логвінову Сніжану, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області (96 балів);

3. Воронову Дарину, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області (96 балів);

4. Киян  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області (96 балів);



5. Мавродія Даніїла,  вихованця гуртка «Юні охоронці природи» Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області (96 балів);

6. Лося  Єгора,  вихованця  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області (96 балів);

7. Команду «100%» Великописарівської районної станції юних натуралістів
Сумської області (96 балів);

8. Бондаренко  Ярославу,  вихованку  Великописарівської  районної  станції
юних натуралістів Сумської області (96 балів);

9. Ключник  Аріну,  вихованку  Великописарівської  районної  станції  юних
натуралістів Сумської області (96 балів);

10.Сумцову  Анастасію,  вихованку  Великописарівської  районної  станції
юних натуралістів Сумської області (96 балів);

11.Скрипник Софію, вихованку Великописарівської районної станції юних
натуралістів Сумської області (96 балів);

12.Іщенко  Надію,  вихованку  Великописарівської  районної  станції  юних
натуралістів Сумської області (96 балів).

IV. На  підставі  рішення  журі  нагородити  дипломами
Національного  еколого-натуралістичного  центру  за  ІІ  місце  у
Всеукраїнських  GLOBE  Іграх  2019  команди  та  учасників  команд  у
молодшій та старшій вікових групах:

1. Команду  «Невгамовні»  комунального  закладу  «Бараниківський  заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Красноріченської селищної ради
Кремінського району Луганської області (92 бали);

2. Мізірного Михайла, учня 5 класу комунального закладу «Бараниківський
заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Красноріченської
селищної ради Кремінського району Луганської області (92 бали);

3. Дєдову  Олександру,  ученицю  5  класу  комунального  закладу
«Бараниківський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»
Красноріченської селищної ради Кремінського району Луганської області
(92 бали);

4. Єськову Тетяну, ученицю 5 класу комунального закладу «Бараниківський
заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Красноріченської
селищної ради Кремінського району Луганської області (92 бали);

5. Устьянцеву  Олександру,  ученицю  5  класу  комунального  закладу
«Бараниківський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»
Красноріченської  селищної  ради  Кремінського  району  Луганської
області» (92 бали);



6. Черкасову Діану, ученицю 5 класу комунального закладу «Бараниківський
заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Красноріченської
селищної ради Кремінського району Луганської області (92 бали);

7. Команду  «Flash»  опорного  загальноосвітнього  навчального  закладу
«Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів»  Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)»  Яготинської
районної ради Київської області (96 балів);

8. Федоровича  Євгена,  учня  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 (96 балів);

9. Кабанець  Вероніку,  учениці  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 (96 балів);

10.Микульця  Максима,  учня  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 (96 балів);

11.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 (46 балів);

12.Перекопай  Олександру,  ученицю  7  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  «Жоравський  навчально-виховний  комплекс
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Дошкільний  навчальний  заклад
(ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області (96 балів);

13.Команду «Шукачі пригод» комунального закладу «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (92 бали);

14.Волощука  Євгена,  вихованця  секції  «Індивідуальна  робота  еколого-
біологічного напрямку з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної
школи  комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (92 бали);

15.Микичук  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Юні  господарочки»  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» (92 бали);

16.Греська  Михайла,  вихованця  гуртка  «Основи  фенології»  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» (92 бали);

17.Худого Олександра, вихованця гуртка «Основи фенології» комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» (92 бали);



18.Худу  Катерину,  вихованку  гуртка  «Основи  фенології»  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» (92 бали).

V. На підставі  рішення журі нагородити дипломами Національного
еколого-натуралістичного  центру  за  ІІІ  місце  у  Всеукраїнських  GLOBE
Іграх 2019 команди та учасників команд у молодшій та старшій вікових
групах:

1. Команду  «GREEN  TEAM»  комунального  позашкільного  закладу
«Районна  станція  юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради
Донецької області (89 балів);

2. Павленко  Мирославу,  вихованку  гуртка  «Географічне  краєзнавство»
комунального  позашкільного  закладу  «Районна  станція  юних
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області,  ученицю 6
класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (89 балів);

3. Зайцеву  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Географічне  краєзнавство»
комунального  позашкільного  закладу  «Районна  станція  юних
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області,  ученицю 6
класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (89 балів);

4. Коваленко  Марію,   вихованку  гуртка  «Географічне  краєзнавство»
комунального  позашкільного  закладу  «Районна  станція  юних
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області,  ученицю 7
класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (89 балів);

5. Семенюк  Ірину,  вихованку  гуртка  «Географічне  краєзнавство»
комунального  позашкільного  закладу  «Районна  станція  юних
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області,  ученицю 7
класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (89 балів);

6. Моісеєву  Аліну,  вихованку  гуртка  «Географічне  краєзнавство»
комунального  позашкільного  закладу  «Районна  станція  юних
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області,  ученицю 8
класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (89 балів);

7. Команду  «Атмосфера»  комунального  закладу  „Станція  юних
натуралістів” Рівненської обласної ради (89 балів);

8. Бобровську  Аліну,  вихованку  гуртка  „Юні  ботаніки”  комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (89 балів);

9. Карпенко Софію, вихованку гуртка „Юні ботаніки” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (89 балів);

10.Кравця Данила, вихованця гуртка „Юні зоологи” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (89 балів);

11.Ромашко Катерину, вихованку гуртка „Рослинники” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (89 балів);



12.Сторожук  Наталію,  вихованку  гуртка  „Рослинники”  комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (89 балів);

13.Команду  «Бережата»  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  19  м.
Житомира (90 балів);

14.Литвинчук Кіру, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 19 м. Житомира (90 балів);

15.Вольську Анну, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 19 м. Житомира (90 балів);

16.Суботенка  Владислава,  учня  7  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 19 м. Житомира (90 балів);

17.Левченка Нікіту, учня 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19
м. Житомира (90 балів);

18.Юрченка Максима, учня 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
19 м. Житомира (90 балів);

19.Команду  «IFamily  GLOBE»  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції (88 балів);

20.Цюпер Ольгу, вихованку Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції (88 балів);

21.Голубчак  Олександру,  вихованку  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції (88 балів);

22.Кашубу Марту, вихованку Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції (88 балів);

23.Лугового  Нестора,  вихованця  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції (88 балів);

24.Сличука  Владислава,  вихованця  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції (88 балів);

25.Команду  «Світлячки»  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції (90 балів);

26.Федоренко  Анну,  вихованку  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції (90 балів);

27.Дорофєєнко  Олександру, вихованку  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції (90 балів);

28.Пелих Діану, вихованку  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції (90 балів);

29.Коперську  Каріну,  вихованку  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції (90 балів);

30.Міщук Діану, вихованку Івано-Франківської  міської дитячої екологічної
станції (90 балів).

VІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
за відмінну підготовку команд до участі  у  Всеукраїнських GLOBE Іграх
2019 керівникам команд:



1. Бобровській  Валентині  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  комунального
закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

2. Ромашко  Раїсі  Ярославівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

3. Гоменюк  Катерині  Миколаївні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

4. Васильчишин  Богданні  Богданівні,  завідуючій  еколого-натуралістичним
відділом Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

5. Бадай Валентині Яремівні, методисту Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції;

6. Мовчан  Ользі  Миколаївні,  методисту, керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Сумської області;

7. Перовій Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Географічне краєзнавство»
комунального  позашкільного  закладу  «Районна  станція  юних
натуралістів»  Покровської  районної  ради  Донецької  області,  учителю
географії Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

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

9. Ващук Олені Василівні, вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№  19  м.  Житомира,  керівнику  гуртів  Житомирського  міського  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;

10.Хлус Ларисі Миколаївні, методисту комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

11.Дендюк  Альоні  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари
Київської області;

12.Бойко Наталії  Василівні,  вчителю біології  опорного загальноосвітнього
навчального  закладу  «Жоравський  навчально-виховний  комплекс
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Дошкільний  навчальний  заклад
(ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області.

VІІ.  Надати  GLOBE  сертифікати  (Certificate  of  Participation)  за
проведення майстер-класів,  лекцій, тренінгів та екскурсій для учасників
ДЕП та Всеукраїнських GLOBE Ігор 2019:

1. Аріон Оксані Василівні, кандидату географічних наук, доценту кафедри
географії  України  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка;

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. Кримецю  Григорію  Володимировичу,  асистенту  кафедри  технології
неорганічних  речовин  та  загальної  хімічної  технології  хіміко-
технологічного  факультету  Національного  технічного  університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

4. Томченко  Ользі  Володимирівні,  кандидату  технічних  наук,  науковому
співробітнику  Державної  установи  «Науковий  центр  аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук
України»;

5. Юрків  Лілії  Ярославівні,  методисту  ІІ  категорії  лабораторії  хіміко-
біологічних  наук  та  наук  про  Землю  НВЦ  НЦ  «Мала  академія  наук
України»;

6. Савенцю Михайлу Валерійовичу, кандидату географічних наук, старшому
науковому співробітнику лабораторії моніторингу атмосферного повітря
Українського  гідрометеорологічного  інституту  ДСНС  України  та  НАН
України;

7. Школі тімбілдінга;
8. Молодіжному тренінговому клубу «Екіпаж-лідер»;
9. Степанюку  Андрію  Романовичу,  кандидату  технічних  наук,  доценту

кафедри  машин  та  апаратів  хімічних  і  нафтопереробних  виробництв
Національного  технічного  університету  України  "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

10.Двойнос  Ярославу  Григоровичу,  кандидату  технічних  наук,  старшому
викладачу  кафедри  машин  та  апаратів  хімічних  і  нафтопереробних
виробництв Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

11.Гулієнко  Сергію  Валерійовичу,  кандидату  технічних  наук,  старшому
викладачу  кафедри  машин  та  апаратів  хімічних  і  нафтопереробних
виробництв Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

12.Гайдаю  Сергію  Сергійовичу,   асистенту  кафедри  машин  та  апаратів
хімічних  і  нафтопереробних  виробництв  Національного  технічного
університету  України  "Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського".

13.Гробовенко Ярославу Віталійовичу,  асистенту кафедри машин та апаратів
хімічних  і  нафтопереробних  виробництв  Національного  технічного
університету  України  "Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського".

14.Любеці  Андрію  Миколайовичу,  асистенту  кафедри  машин  та  апаратів
хімічних  і  нафтопереробних  виробництв  Національного  технічного



університету  України  "Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського".

15.Савицькому  Олександру  Леонідовичу,  полярнику,  співробітнику
Національного антарктичного наукового центру.

VІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  допомогу  в  організації  майстер-класів  на
Всеукраїнських GLOBE Іграх 2019:

1. Рудю  Дем'яну,  бакалавру  кафедри  географії  України  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;

2. Мараховському Ігорю, бакалавру кафедри географії  України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

ІХ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  активну  життєву  позицію,  невичерпну  енергію  та
значний особистий внесок у справу виховання підростаючого покоління:

1. Адамчук-Чалій  Надії  Іванівні,  докторанту  Інституту  мікробіології  та
вірусології  ім.  Д.К.  Заболотного  НАН  України,  кандидату  біологічних
наук;

2. Назаренку Володимиру Івановичу, провідному науковому співробітнику
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України,
кандидату біологічних наук;

Х. Висловити подяки організаторам Всеукраїнських GLOBE Ігор
2019 за проведення еколого-патріотичної гри «Паросток»:

1. Кацурак  Вікторії  Петрівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки;

2. Івановій  Ксенії  Богданівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки.

Директор,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


