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Відповідно до Плану всеукраїнських заходів з дітьми та учнівською
молоддю на 2019 рік та в рамках міжнародної науково-освітньої програми
GLOBE («Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення
довкілля»), Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України провів Всеукраїнський художній конкурс
«Календар GLOBE 2020».
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 125 фотографій від 72 учасників.
Найкращі фотороботи учасників розміщені у «Календарі GLOBE 2020»,
який можуть завантажити та роздрукувати самостійно усі бажаючі з сайту
https://nenc.gov.ua/globe/.
За рішенням журі художнього конкурсу «Календар GLOBE 2020»
НАКАЗУЮ:
І. Нагородити електронними дипломами Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
за І місце у Всеукраїнському художньому конкурсі «Календар GLOBE 2020»:

1. Буняка Олександра, учня 10 класу Дунаєвецького НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів,
гімназія", назва роботи «Екскурсія гуртківців на річку»; керівник – Буняк М.М.
(95 балів);
2. Герасимчука Богдана, учня 6 класу закладу загальної середньої освіти "Ліцей
Судче", назва роботи «Може луг»; керівник – Герасимчук О.С. (95 балів);
3. Кабанець Вероніку, 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, назви робіт «Туман»,
«Береза»; керівник – Бойко Н.В. (95 балів);
4. Любаєву Аліну, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, назва роботи «Традиційні
кольори»; керівник – Соловйов Г.В. (95 балів);
5. Пилипенко Єлизавету, вихованку гуртка «Рослинники» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи
«Спостерігаю за березою восени»; керівник – Ромашко Р.Я. (95 балів);
6. Реву Ангеліну, вихованку гуртка «Птахи рідного краю» Глухівського міського
центру позашкільної освіти Глухівської міської ради, назва роботи «Наш дуб в
різні пори року»; керівник – Кирпичко Л.В. (95 балів);
7. Трайстарь Лілію, вихованку Міського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради, назва роботи
«Листопад»; керівник – Гавучак Н.М. (95 балів);
8. Федоренко Анну, вихованку гуртка «GLOBE - спостерігаючи вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи «Пташина
їдальня»; керівник – Бадай В.Я. (95 балів);
9. Фесюк Дарину, вихованку Коломийського навчально-виробничого центру
творчості учнівської молоді, назва роботи «Ой, одна-одна...»; керівник –
Попович Я.Я. (95 балів);
10. Чавес Гонсалес Даніелу, вихованку гуртка «Екологічна стилістика» ПКНЗ
"Центр дитячої та юнацької творчості" Бережанської міської ради, назва роботи
«Перисто-шаруваті хмари»; керівник – Димашевська Х.Б. (95 балів).
ІІ. Нагородити електронними дипломами Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
за ІІ місце у Всеукраїнському художньому конкурсі «Календар GLOBE 2020»:

1. Андрощук Крістіну, ученицю 9 класу Судилківського ліцею, назва роботи
«Невеличкий потічок, біжить до великих річок», керівник – Сніховська Н.А. (85
балів);
2. Василенко Софію, ученицю 10 класу Калениківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області; керівник –
Тищенко Л.М. (85 балів);
3. вихованців гуртка «Людина і довкілля» комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», назва
роботи «Colorful autumn»; керівник – Чебан Т.Н. (85 балів);
4. вихованців гуртка «Рослинні обереги України» Чернівецького міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи
«Яскраві барви осені»; керівник – Давиденко Ю.Ю. (85 балів);
5. Гаспарян Софію, ученицю 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №30, назва роботи «Найбільший»; керівник – Мордванюк І.В. (85
балів);
6. Гордієнка Дмитрія, учня 10 класу Великописарівської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М.Середи, назва роботи «Березова
посмішка»; керівник – Мовчан О.М. (85 балів);
7. Данилюка Назара, учня 8 класу комунальної установи Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія", назви
робіт «Трудівниця», «Барви осені»; керівник – Данилюк О.І. (85 балів);
8. Заєць Іванну, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Шепетівського міського
ЦЕНТУМ, назва роботи «Краса навколо»; керівник – Чумак І.М. (85 балів);
9. Казалінову Оксану, ученицю 3 класу Судилківського ліцею, назва роботи
«Золото осені», керівник – Сніховська Н.А. (85 балів);
10. Комісарчука Іллю, учня 1 класу Судилківського ліцею, назва роботи «Моя
веселкова земля», керівник – Сніховська Н.А. (85 балів);
11. Кусік Катерину, вихованку гуртка «Основи флористики і фітодизайну»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради,
назва роботи «Золотий листопад нас вітає теплом»; керівник – Гайдаченко Л.П.
(85 балів);
12. Любаєву Аліну, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, назва роботи
«Ласунка»; керівник - Соловйов Г.В. (85 балів);
13. Макаревич Роману, вихованку Коломийського навчально-виробничого
центру творчості учнівської молоді, назва роботи «Давайте, познайомимось»;
керівник – Попович Я.Я. (85 балів);

14. Макарчук Маргариту, ученицю 7 класу комунальної установи Романівської
районної ради "Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів", назва роботи «Визначення кольору
листочків»; керівник – Вольнова Н.С. (85 балів);
15. Максименка Максима, учня 1 класу Судилківського ліцею, назва роботи
«Невтомна праця бджілки трудівниці», керівник – Сніховська Н.А. (85 балів);
16. Мізірного Михайла, учня 6 класу Кремінської ЗОШ № 1, вихованця гуртка
«Юний еколог» комунального закладу «Луганський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді», назва роботи «Осінні барви
Донбасу»; керівник – Петрова С.В. (85 балів).
17. Присяжну Катерину, ученицю 7 класу Берестівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад", назва роботи «Кетяги калини»; керівник – Пінчук Т.В. (85 балів);
18. Ракочого Вітязьслава, вихованця секції «Індивідуальна робота екологобіологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького
ОЦЕНТУМ, назва роботи «Чарівна хмаринка»; керівник – Хлус Л.М. (85 балів);
19. Хомич Анастасію, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня
села Яревище Старовижівського району Волинської області, назва роботи «Ох,
яка ж краса! Сад увесь убрався в іній, проти сонця він - як синій...»; керівник –
Постригач Є.В. (85 балів).
ІІI. Нагородити електронними дипломами Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
за ІІІ місце у Всеукраїнському художньому конкурсі «Календар GLOBE 2020»:
1. вихованців гуртка «Біологія людини засобами Steam-освіти» Чернівецького
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, назва
роботи «Я, ти, він, вона – всі ми дружня Globe сім’я»; керівник – Єфтемій Д.Г.
(75 балів);
2. вихованців гуртка «Еко-Арт» Чернівецького міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи «Осінь в букеті»;
керівник – Давиденко Ю.Ю. (75 балів);
3. Воронюк Андріанну, вихованку Міського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради, назва роботи
«Круговерт»; керівник – Гавучак Н.М. (75 балів);
4. Гавриленко Софію, вихованку Дитячого естетико-натуралістичний центру
"Камелія" м.
Бровари; керівник – Дендюк А.І. (75 балів).

5. Гев’юка Максима, вихованця Коломийського навчально-виробничого центру
творчості учнівської молоді, назва роботи «Дари осені»; керівник – Попович
Я.Я. (75 балів);
6. Герасимчука Богдана, учня 6 класу закладу загальної середньої освіти "Ліцей
Судче", назва роботи «Незабаром у царство»; керівник – Герасимчук О.С. (75
балів);
7. Гурко Христину, вихованку гуртка «Екологічна стилістика» ПКНЗ «Центр
дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради, назва роботи
«Фенологічні дослідження у Раївському парку»; керівник – Димашевська Х.Б.
(75 балів);
8. Дорощук Анну, ученицю 8 класу П’ятигірської загальноосвітньої школи I-II
ступенів, назва роботи «Ростуть листки»; керівник – Полякова О.В. (75 балів);
9. Ковальчук Вероніку, вихованку гуртка "Декоративного птахівництва"
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді; керівник – Ковальчук А.О. (75 балів);
10. Лободу Аліну, ученицю 8 класу Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Борзнянської районної ради Чернігівської області, назва роботи «Дослідники
природи»; керівники – Шевченко В.Ф., Ганнич Т.Г. (75 балів);
11. Мусійчук Альбіну, вихованку гуртка «GLOBE - спостерігаючи вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи «Ранкова
роса»; керівник – Бадай В.Я. (75 балів);
12. Петренко Сніжану, ученицю 3 класу Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, назва
роботи «Прудка білочка»; керівник – Перова Н.М. (75 балів);
13. Тимощук Софію, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи
«Дуб черешчатий влітку»; керівник – Бобровська В.А. (75 балів);
14. Тумку Вероніку, ученицю 11 класу Калениківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області; керівник –
Тищенко Л.М. (75 балів);
15. Хаснуліну Ангеліну, ученицю 7 класу Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів,
назва роботи «Спостереження за розпусканням бруньок вишні в рамках
Європейської фенологічної кампанії»; керівник – Буняк М.М. (75 балів);
16. Цюпера Богдана, вихованця гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції, назва роботи «Квітуча весна»; керівник –
Васильчишин Б.Б. (75 балів).
17. Чермак Вікторію, вихованку гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції, назва роботи
«Зима»; керівник –
Васильчишин Б.Б. (75 балів).

ІV. Нагородити електронними дипломами Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
за участь у Всеукраїнському художньому конкурсі «Календар GLOBE 2020»:
1. Бачевич Ольгу, вихованку гуртка «Юні зоологи» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи «Тендітна
берізка в очікуванні зими»; керівник – Гоменюк К.М. (65 балів);
2. Бобонич Юлію, вихованку Коломийського навчально-виробничого центру
творчості учнівської молоді, назва роботи «Маленька, я з тобою»; керівник –
Попович Я.Я. (65 балів);
3. Бойчук Діану, ученицю 8 класу Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Борзнянської районної ради Чернігівської області, назва роботи ««GLOBE –
наше життя»; керівники – Шевченко В.Ф., Ганнич Т.Г. (65 балів);
4. Бондаренко Ярославу, ученицю 9 класу Великописарівської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Середи, назва роботи
«Моя перша брунька»; керівник – Мовчан О.М. (65 балів);
5. Верещагіна Артема, учня 1 класу Судилківського ліцею, назва роботи
«Ранок», керівник – Сніховська Н.А. (65 балів);
6. Греська Михайла, вихованця гуртка «Основи фенології» Чернівецького
ОЦЕНТУМ, учня 9 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю, назва
роботи «Гілку для спостережень обрали!»; керівник – Хлус Л.М. (65 балів);
7. Іваськів Ірину, вихованку гуртка «Еко Пізнайко» ПКНЗ "Центр дитячої та
юнацької творчості" Бережанської міської ради, назва роботи «Вимірювання
температури на метеорологічному майданчику»; керівник – Димашевська Х.Б.
(65 балів);
8. Калюха Ярослава, учня 9 класу Берестівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад", назва роботи «Вижити за будь-яку ціну»; керівник – Пінчук Т.В. (65
балів);
9. Кирилову Олександру, ученицю 5 класу Великописарівської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Середи, назва роботи
«Радість пізнання»; керівник – Мовчан О.М. (65 балів);
10. Коваленко Марію, ученицю 8 класу Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, назва
роботи «Степ»; керівник – Перова Н.М. (65 балів);
11. Котик Софію, ученицю 6 класу Судилківського ліцею, назва роботи
«Степами історії»; керівник – Сніховська Н.А. (65 балів);

12. Лободу Аллу, ученицю 8 класу Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Борзнянської районної ради Чернігівської області, назва роботи «Ми любимо
GLOBE»; керівники – Шевченко В.Ф., Ганнич Т.Г. (65 балів);
13. Лучка Радіона, учня 9 класу Дунаєвецького НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів,
гімназія", назва роботи «Ставковики на ставку»; керівник – Буняк М.М. (65
балів);
14. Медвідь Марію, вихованку гуртка «Екологічна стилістика» ПКНЗ "Центр
дитячої та юнацької творчості" Бережанської міської ради, назва роботи
«Вивчення тюльпанового дерева»; керівник – Димашевська Х.Б. (65 балів);
15. Мельник Ірину, ученицю 8 класу П'ятигірської загальноосвітньої школи I-II
ступенів, назва роботи «Листя розпускається»; керівник – Полякова О.В. (65
балів).
16. Михайлюка Максима, учня 8 класу Судилківського ліцею, назва роботи
«Моя земля і неба вись», керівник – Сніховська Н.А. (65 балів);
17. Павленко Мирославу, ученицю 7 класу Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
назва роботи «Осінній ліс»; керівник – Перова Н.М. (65 балів);
18. Переясловську Діану, ученицю 11 класу Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
назва роботи «Біленький кролик»; керівник – Перова Н.М. (65 балів);
19. Сидорчук Юлію, вихованку гуртка «Основи валеології» комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи
«Природа у променях сонця»; керівник – Луцишин С.М. (65 балів);
20. Сінгаєвську Маріну, ученицю 11 класу Ковалівського НВК "ЗОШ І-ІІІ
ступенів-ліцей" Ковалівської сільської ради Немирівського району Вінницької
області; керівник – Семененко О.Д. (65 балів);
21. Сіру Вікторію, ученицю 8 класу Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Борзнянської районної ради Чернігівської області, назва роботи «Юні
фенологи»; керівники – Шевченко В.Ф., Ганнич Т.Г. (65 балів);
22. Федорович Анастасію, вихованку Дитячого естетико-натуралістичного
центру "Камелія" м. Бровари; керівник – Дендюк А.І. (65 балів).
23. Фролова Владислава, учня 5 класу Великописарівської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Середи, назва роботи
«Зелений клас»; керівник – Мовчан О.М. (65 балів);
24. Фурманець Наталію, ученицю 8 класу Судилківського ліцею, назва роботи
«Моя країна – Україна»; керівник – Сніховська Н.А. (65 балів);
25. Фурманця Богдана, учня 3 класу Судилківського ліцею, назва роботи «У
сутінках»; керівник – Сніховська Н.А. (65 балів);

26. Цисик Інну, ученицю 8 класу Калениківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області; керівник –
Тищенко Л.М. (65 балів);
27. Шацьку Яну, вихованку гуртка «GLOBE - спостерігаючи вивчаємо» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи «Цвіте вишня»;
керівник – Бадай В.Я. (65 балів);
28. Шмельова Романа, учня 6 класу Судилківського ліцею, назва роботи
«Бурхливе море небесної висоти», керівник – Сніховська Н.А. (65 балів).
V. Роботи переможців Конкурсу опублікувати в науково-художньому журналі
для дітей та юнацтва «Паросток» та газеті «Юний натураліст», розмістити в
електронному «Календарі GLOBE 2020».

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

