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Всеукраїнського художнього конкурсу
«Календар GLOBE 2021»
Відповідно до Плану всеукраїнських заходів з дітьми та учнівською
молоддю на 2020 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 2021».
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 близько 500 фотографій від понад 180 учасників.
Найкращі фотороботи учасників розміщені у «Календарі GLOBE 2021»,
який можуть завантажити та роздрукувати самостійно усі бажаючі з сайту
https://nenc.gov.ua/globe/.
За рішенням журі Всеукраїнського художнього конкурсу «Календар
GLOBE 2021»,
НАКАЗУЮ:
І. Нагородити електронними дипломами Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України за І місце у Всеукраїнському художньому конкурсі «Календар
GLOBE 2021»:
1. Габора Станіслава, вихованця гуртка «Екологічний дизайн»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради, назва роботи «Туманний садок»; керівник – Гайдаченко Л.П. (95
балів);
2. Гайдаченка Марка, вихованця гуртка «Природа і ми» комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва
роботи «Яскраві веселкові барви»; керівник – Гайдаченко Л.П. (95 балів);

3. Занько Олександру, ученицю 5 класу Калениківського закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської
області, назва роботи «Веселка»; керівник - Тищенко Л.М. (95 балів);
4. Зінченко Ілону, вихованку гуртка «Основи фенології» КПНЗ
«райСЮН»Покровської районної ради, ученицю 8 класу Удачненської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області, назва
роботи «Мухомор»; керівник - Перова Н.М. (95 балів);
5. Козирєва Андрія, учня 8 класу Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Борзнянської міської ради Чернігівської області, назва роботи «Веселкова
країна»; керівники - Шевченко В. Ф., Ганнич Т.Г. (95 балів);
6. Крамську Анастасію, вихованку гуртка «Юні охоронці природи»
Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської
районної ради Сумської області, назва роботи «Досліджуємо кількість
опадів»; керівник - Мовчан О.М. (95 балів);
7. Литовчук Анастасію, ученицю 8 класу Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Борзнянської міської ради Чернігівської області, назва роботи «Раптом
іній впав на ще зелене листя»; керівники - Шевченко В. Ф., Ганнич Т.Г.
(95 балів);
8. Марциняка Нікіту, вихованця гуртка «Життя в стилі ЕСО»
Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, назва роботи «Осінній градієнт Globe»; керівник Єфтемій Д.Г. (95 балів);
9. Мельник Анну, вихованку гуртка "GLOBE: спостерігаючи вивчаємо"
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи
«Верба цвіте»; керівник - Бадай В.Я. (95 балів);
10.Мотренко Софію, вихованку гуртка «Основи інформаційних технологій з
основами англійської мови» Кременчуцького еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, назва роботи «Хеномелес весною»; керівник Бєльська В.В. (95 балів);
11.Мусійчук Альбіну, вихованку гуртка "GLOBE: спостерігаючи вивчаємо"
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи
«Гроза»; керівник - Бадай В.Я. (95 балів);
12.Семенюк Ірину, вихованку гуртка «Основи фенології» КПНЗ
«райСЮН»Покровської районної ради, ученицю 9 класу Удачненської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області, назва
роботи «Блискавка»; керівник - Перова Н.М. (95 балів);
13.Тачинську Діану, вихованку гуртка "GLOBE: спостерігаючи вивчаємо"
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи
«Шипшина»; керівник – Бадай В.Я. (95 балів);
14.Тригубця Максима, учня 2 класу, вихованця гуртка "Акварель"
Судилківськівського ліцею, назва роботи «Красуня біля школи»; керівник
– Сніховська Н.А. (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 2021»:

1. Габора Станіслава, вихованця гуртка «Екологічний дизайн»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради, назва роботи «Спостерігаємо за хмарами»; керівник – Гайдаченко
Л.П. (85 балів);
2. Гев’юка Максима, вихованця гуртка «Цифрова фотографія»
Коломийського Навчально-виробничого центру творчості учнівської
молоді, назва роботи «Ранкова прогулянка»; керівник - Попович Я.Я. (85
балів);
3. Глущенко Анастасію, вихованку гуртка "Юні охоронці природи"
Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської
районної ради Сумської області, назва роботи «Моя вишнева гілочка»;
керівник - Мовчан О.М. (85 балів);
4. Данилюка Назара, учня 9 класу комунальної установи Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія",
назва роботи «Боровик»; керівник - Данилюк О.І. (85 балів);
5. Коверчук Софію, ученицю 7 класу комунальної установи Романівської
районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія»,
назва роботи «Осінній калейдоскоп»; керівник - Волтарніст Т.В. (85
балів);
6. Коцюбу Катерину, вихованку гуртка «Декоративне птахівництво»
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, назва роботи «Юні дослідники»; керівник - Ковальчук
А.О. (85 балів);
7. Кравченю Ірину, ученицю 10 класу Березівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад", назва роботи «Дорогоцінний еліксир»;
керівник - Наумович Н.В. (85 балів);
8. Мельник Анну, вихованку гуртка "GLOBE: спостерігаючи вивчаємо"
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи
«Каштанчик»; керівник - Бадай В.Я. (85 балів);
9. Мізірного Михайла, вихованця гуртка "Юний еколог" комунального
закладу "Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді", назва роботи «Аватарія»; керівник - Петрова С.В. (85
балів);
10.Мусійчук Альбіну, вихованку гуртка "GLOBE: спостерігаючи
вивчаємо" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва
роботи «Уже весна»; керівник - Бадай В.Я. (85 балів);
11.Наум Юліану, вихованку гуртка "Юні екологи" Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції, назва роботи «Годівничка»; керівник
– Васильчишин Б.Б. (85 балів);
12.Овчаренко Анастасію, вихованку гуртка "Юні охоронці природи"
Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської
районної ради Сумської області, назва роботи «Моя гілочка вишні
звичайної навесні»; керівник - Мовчан О.М. (85 балів);
13.Реву Ангеліну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Глухівського
міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської
області, назва роботи «Крижане мереживо»; керівник – Кирпичко Л.В.
(85 балів);

14.Сороку Анжеліку, ученицю 8 класу опорного загальноосвітнього
навчального закладу “Жоравський навчально-виховний комплекс ”
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок)”” Яготинської районної ради Київської області, назва
роботи «Перед грозою»; керівник - Бойко Н.В. (85 балів);
15.Сосновського Максима, учня Новоборівського ліцею Новоборівської
селищної ради Хорошівського району Житомирської області, назва
роботи «Пролісок»; керівник - Пальчук О.Л. (85 балів);
16.Степанюк Ольгу, ученицю 7 класу комунальної установи Романівської
районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія»,
назва роботи «Весняне пробудження»; керівник – Волтарніст Т.В. (85
балів);
17.Ужелу Дмитра, вихованця гуртка "Юні екологи" Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції, назва роботи «Атмосферні
дослідження»; керівник – Васильчишин Б.Б. (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 2021»:
1. Алам Емілію, ученицю 4 класу Введенського навчально-виховного
комплексу Чугуївської районної ради Харківської області, назва роботи
«Бруньки розпускаються»; керівник - Гулякіна Д.С. (75 балів);
2. Борсука Артема, учня 5 класу комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 –
професійний ліцей Луцької міської ради», назва роботи «Осінні барви»;
керівник - Борсук Н.П. (75 балів);
3. Борчук Роксолану, вихованку гуртка «Життя в стилі ЕСО»
Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, назва роботи «Ми – юні дослідники»; керівник Єфтемій Д.Г. (75 балів);
4. Водько Олену, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального
закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Луцької міської ради», назва роботи «Бруньки розпускаються»;
керівник - Борсук Н.П. (75 балів);
5. Голубку Софію, вихованку гуртка «Природа навколо нас» комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва
роботи «Береза Станції юннатів милує око дітворі»; керівник - Ромашко
Р.Я. (75 балів);
6. Гордійчук Руслану, вихованку гуртка «Людина і довкілля»
Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня –
гімназія» Рокитнівської районної ради Рівненської області; керівник Рацкевич А.Ю. (75 балів);
7. Данилюка Назара, учня 9 класу комунальної установи Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія",
назва роботи «Первоцвіти»; керівник - Данилюк О.І. (75 балів);

8. Захарчук Єлизавету, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального
закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Луцької міської ради», назва роботи «Які ж красиві вишні
білосніжні»; керівник - Борсук Н.П. (75 балів);
9. Космірак Вікторію, вихованку гуртка «Юні квітникарі» Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва, назва
роботи «Біле диво»; керівник – Павлечко І.Б. (75 балів);
10.Максименка Максима, учня 2 класу, вихованця гуртка "Акварель"
Судилківськівського ліцею, назва роботи «Дитинство»; керівник Сніховська Н.А. (75 балів);
11.Міхєєву Анісію, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»,
ученицю 6 класу Чернівецької середньої загальноосвітньої школи № 5,
назва роботи «Наша липа в осінній сукні»; керівник - Хлус Л.М. (75
балів);
12.Музичук Аліну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи», ученицю 9
класу Пʼятигірської загальноосвітньої школи I-II ступенів Здолбунівської
районної ради Рівненської області, назви робіт «Брунька розпускається»,
«Весна крокує», «Квітує вишня»; керівник - Полякова О.В. (75 балів);
13.Мусійчук Альбіну, вихованку гуртка "GLOBE: спостерігаючи вивчаємо"
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи
«Зимовий портрет»; керівник - Бадай В.Я. (75 балів);
14.Павленко Мирославу, вихованку гуртка «Основи фенології» КПНЗ
«райСЮН» Покровської районної ради, ученицю 8 класу Удачненської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області, назва
роботи «Глобівці за роботою»; керівник - Перова Н.М. (75 балів);
15.Пєшкову Катерину, вихованку гуртка "Юні охоронці природи"
Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської
районної ради Сумської області, назва роботи «Калина – символ
рослинний України на ділянці GLOBE»; керівник - Мовчан О.М. (75
балів);
16.Рацкевича Іллю, вихованця гуртка «Людина і довкілля» Рокитнівського
навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія»
Рокитнівської районної ради Рівненської області; керівник - Рацкевич
А.Ю. (75 балів);
17.Сень Дарину, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального закладу
«Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Луцької міської ради», назва роботи «Така картина в небі дивовижна»;
керівник – Борсук Н.П. (75 балів);
18.Сологуба Артема, учня 10 класу комунальної установи Романівської
районної ради "Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"; керівник - Вольнова Н.С.
(75 балів);
19.Сосновського Дмитра, учня Новоборівського ліцею Новоборівської
селищної ради Хорошівського району Житомирської області, назва роботи
«Учасники програми GLOBE на березі річки»; керівник - Пальчук О.Л.
(75 балів);

20.Устич Дарину, ученицю 5 класу, вихованку гуртка "Акварель"
Судилківськівського ліцею, назва роботи «Диво осені»; керівник Сніховська Н.А. (75 балів);
21.Хомич Анастасію, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Географічне
краєзнавство» загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Яревище
Старовижівського району Волинської області, назва роботи “А вже
осінь…”; керівник – Постригач Є.В. (75 балів);
22.Шевчук Вікторію, ученицю 3 класу, вихованку гуртка «Природа рідного
краю» Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, назва
роботи «Наш куточок GLOBE»; керівник - Бакуш Ю.В. (75 балів);
23.Юзвяк Анастасію, ученицю 3 класу, вихованку гуртка «Природа рідного
краю» Нововолинського центру дитячої та юнацької творчосі, назва
роботи «Терикон, як гори»; керівник - Бакуш Ю.В. (75 балів).
V. Роботи переможців Конкурсу опублікувати в науково-художньому
журналі для дітей та юнацтва «Паросток» або газеті «Юний натураліст»,
розмістити в електронному «Календарі GLOBE 2021».
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

