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Про підбиття підсумків
Всеукраїнського художнього конкурсу
«Календар GLOBE 2022»

Відповідно до Плану всеукраїнських заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021
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 2022»

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 300 фотографій від понад 130 учасників.

Найкращі фотороботи учасників розміщені у «Календарі GLOBE 2022», який можуть
завантажити та роздрукувати самостійно усі бажаючі з сайту https  ://  nenc  .  gov  .  ua  /  globe  /  .

За рішенням журі Всеукраїнського художнього конкурсу «Календар GLOBE 2022»

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  електронними  дипломами Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  І  місце
у Всеукраїнському художньому конкурсі «Календар GLOBE 2022»:

1. Агєєву  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Я  і  Україна»  комунального  закладу  «Центр
позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи
«І на землі, і на небі», керівник - Алєксєєнко Наталія Петрівна (95 балів);

2. Балашову  Віту,  ученицю  8  класу  Старочуднівськогутянського  опорного  закладу
загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирської області, назва
роботи «Весняний струмочок», керівник - Вольнова Наталія Станіславівна (95 балів);

3. Волинець Софію, ученицю 11 класу Ковалівського ліцею Немирівської міської ради
Вінницької  області,  назва  роботи  «Осіння  стежина»,  керівник  -  Семененко  Ольга
Дмитрівна (95 балів);

4. Гіглюк Ярему,  вихованця  гуртка  «Цифрова  фотографія»  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи  «Родинне  гніздо»,
керівник - Попович Ярослава Ярославівна (95 балів);

5. Кабанець  Вероніку,  ученицю  9  класу  Опорного  загальноосвітнього  навчальнорго
закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)  Яготинської  міської  ради
Бориспільського району Київської області, назва роботи «Крижане диво», керівник -
Бойко Наталія Василівна (95 балів);

6. Кащук Богдану, вихованку гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції, назва роботи «Іній», керівник - Васильчишин Богданна Богданівна
(95 балів);

https://drive.google.com/drive/folders/1gP4cl28wJ9yrugRRTlWEXSVGtjbhDRkZ
https://nenc.gov.ua/globe/


7. Кіндрат Валерію,  вихованку гуртка «Планета «Еко» Чернівецького міського центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи  «Погляд  через
призму осені», керівник  – Катан Наталія Валеріївна (95 балів);

8. Коверчук  Анастасію,  ученицю  8  класу  Опорного  закладу  середньої  освіти
«Романівська  гімназія»  Романівської  селищної  ради  Житомирської  області,  назва
роботи «Весняна палітра», керівник - Волтарніст Тетяна Віталіївна (95 балів);

9. Коверчук Софію, ученицю 8 класу Опорного закладу середньої освіти «Романівська
гімназія» Романівської  селищної ради Житомирської  області,  назва роботи «Витвір
невидимого майстра», керівник - Волтарніст Тетяна Віталіївна (95 балів);

10. Козирєва Андрія, учня 9 класу Кинашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Борзнянської  міської  ради  Ніжинського  району Чернігівської  області,  назва  роботи
«Туманний  ранок»,  керівник  -  Ганнич  Тетяна  Григорівна,  Шевченко  Валентина
Федорівна (95 балів);

11. Лесько Іванну, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального закладу «Міський
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луцької  міської  ради»,
назва роботи «Панує весна», керівник - Борсук Наталія Петрівна (95 балів);

12. Тачинську  Діану,  вихованку  гуртка  «GLOBE:  нас  багато  –  Земля  одна»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції,  назва роботи «Такі цікаві хмари»,
керівник - Бадай Валентина Яремівна (95 балів);

13. Шавук  Вікторію,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «Географічне  краєзнавство»
Гімназії села Яревище Ковельського району Волинської області, назва роботи «Осіння
розкіш», керівник - Постригач Євген Вікторович (95 балів).

ІІ.  Нагородити  електронними  дипломами Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  ІІ  місце
у Всеукраїнському художньому конкурсі «Календар GLOBE 2022»:

1. Алєксєєву Вікторію, ученицю 10 класу Дунаєвецького навчально-виховного компле-
ксу «Загальноосвітня школа І—ІІІ ст., гімназія», назва роботи «Touch the clouds», кері-
вник - Буняк Микола Михайлович (85 балів);

2. Боднар Дар’ю, вихованку гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького міського центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи  «Серце  осені
сповнене любов’ю», керівник - Єфтемій Дана Георгіївна (85 балів);

3. Воронюк Андріану, вихованку гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького міського
центур  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи  «Осіння
палітра», керівник - Герасимова Надія Миколаївна (85 балів);

4. Габора  Станіслава,  вихованця  гуртка  «Екологічний  дизайн»  комунального  закладу
«Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  назва  роботи  «Прощання
дуба з літом», керівник - Гайдаченко Людмила Павлівна (85 балів);

5. Гулай Олесю, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Великописарівської станції
юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області, назва роботи
«Осінь, яка зачаровує», керівник - Мовчан Ольга Миколаївна (85 балів);

6. Гуменчук Анастасію, ученицю 8 класу Опорного закладу середньої освіти «Романі-
вська гімназія» Романівської селищної ради Житомирської області, назва роботи «Ли-
стопад», керівник - Волтарніст Тетяна Віталіївна (85 балів);

7. Данилюка Назара, учня 10 класу Миропільського ліцею Житомирської області, назва
роботи «Чужих дітей не буває», керівник - Данилюк Олеся Іванівна (85 балів);

8. Дорошенко Іллю, учня 10 класу Миропільського ліцею Житомирської області, назва
роботи «Перші листочки», керівник - Данилюк Олеся Іванівна (85 балів);

9. Жук Юлію, ученицю 8 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уда-
чненської  селищної  ради  Покровського  району  Донецької  області,  назва  роботи
«Донецький степ», керівник - Перова Наталія Миколаївна (85 балів);

10. Занько  Олександру,  ученицю 6  класу  Калениківського  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області, назва роботи «В
очікуванні зими», керівник - Тищенко Людмила Миколаївна (85 балів);
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11. Зінченко Ілону, ученицю 9 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Удачненської  селищної  ради Покровського району Донецької  області,  назва  роботи
«Веселка», керівник - Перова Наталія Миколаївна (85 балів);

12. Кащук Богдану, вихованку гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної  станції,  назва  роботи  «Вимірювання  температури  ґрунту»,  керівник  -
Васильчишин Богданна Богданівна (85 балів);

13. Максимюка  Бориса,  вихованця  гуртка  «Людина  і  довкілля»  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи «Береза Станції
юннатів милує око дітворі», керівник Ромашко Раїса Ярославівна (85 балів);

14. Макуху  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Фотонатуралісти»  Центру  еколого-натуралісти-
чної  творчості  учнівської  молоді  м.  Миргород  Полтавська  області,  назва  роботи
«Краса навколишнього світу», керівник - Тузенко Наталія Володимирівна (85 балів);

15. Мартиненко Віолетту,  ученицю 6 класу  Удачненської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Удачненської селищної ради Покровського району Донецької області, назва
роботи «Крейдяні гори», керівник – Перова Наталія Миколаївна (85 балів);

16. Остапюка Нестора, вихованця гуртка «Природа і ми» комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи «Ранковий туман», кері-
вник - Гайдаченко Людмила Павлівна (85 балів);

17. Присяжну  Катерину,  ученицю  9  класу  Берестівського  закладу  загальної  середньої
освіти  I-III  ступенів,  назва  роботи  «Крига  на  річці»,  керівник  -  Пінчук  Тетяна
Валентинівна (85 балів);

18. Степаненко  Юлію,  ученицю  8  класу  Удачненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Удачненської селищної ради Покровського району Донецької області, назва
роботи «А хмари, як птахи…», керівник – Перова Наталія Миколаївна (85 балів);

19. Цапенко Дарину, ученицю 5 класу Опорного загальноосвітнього навчальнорго закладу
"Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  -
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Яготинської міської ради Бориспільського
району  Київської  області,  назва  роботи  «Три  богатиря»,  керівник  -  Бойко  Наталія
Василівна (85 балів);

20. Мізірного  Михайла,  вихованця  гуртка  «Юний  еколог»  комунального  закладу  «Лу-
ганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», назва
роботи «Хто загубив взуття?», керівник - Петрова Світлана Василівна (85 балів).

ІІI.  Нагородити  електронними  дипломами Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  ІІІ  місце
у Всеукраїнському художньому конкурсі «Календар GLOBE 2021»:

1. Бобровського  Вадима,  вихованця  гуртка  «Я  досліджую  природу»  комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  назва  роботи
«Спостереження  за  ростом  листя  дуба  звичайного  у  весняний  період»,  керівник  -
Бобровська Валентина Анатоліївна (75 балів);

2. Бойко  Анастасію,  вихованку  гуртка  «GLOBE:  нас  багато  -  Земля  одна»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,  назва  роботи  «Зимові  квіти»,
керівник - Бадай Валентина Яремівна (75 балів);

3. Брязкало  Катерину,  вихованку  гуртка  «Основи  фенології»  Чернівецького  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи  «В
променях осені», керівник - Салагор Оксана Геннадіївна (75 балів);

4. Глущенко Анастасію, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області, назва
роботи «Осіння стрічка», керівник - Мовчан Ольга Миколаївна (75 балів);

5. Греська  Михайла,  вихованця  гуртка  «Основи  фенології  Чернівецького  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  учня  11  класу
Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю, назва роботи «Зимові смаколики для
пташок», керівник – Хлус Лариса Миколаївна (75 балів);
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6. Гуцал  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області, назва
роботи «Березовий гай», керівник - Мовчан Ольга Миколаївна (75 балів);

7. Гуцала Костянтина,  вихованця гуртка  «Юні охоронці  природи» Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області, назва
роботи «Цвіт яблуні», керівник - Мовчан Ольга Миколаївна (75 балів);

8. Жука  Вадима,  вихованця  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  комунального  закладу
Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»,  назва  роботи  «Ми  готові  до  спостережень  Globe»,
керівник - Семенюк Василина Дмитрівна (75 балів);

9. Загайкевич  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Природа  крізь  призму  англійської  мови»
Міської дитячої екологічної станції,  назва роботи «Досягнути до небес», керівник -
Загайкевич Наталія Ярославівна (75 балів);

10. Зінченко Ілону, ученицю 9 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Удачненської  селищної  ради Покровського району Донецької  області,  назва  роботи
«Грибна сімейка», керівник – Перова Наталія Миколаївна (75 балів);

11. Карнауха  Валерія,  учня  7  класу  Опорного  загальноосвітнього  навчального  закладу
"Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  -
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Яготинської міської ради Бориспільського
району Київської області, назва роботи «Дорога в осінь», керівник - Бойко Наталія
Василівна (75 балів);

12. Ковальчук  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Декоративне  птахівництво»  Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи
«Спостереження за березою», керівник - Ковальчук Альона Олександрівна (75 балів);

13. Кульченко  Дарʼю,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Чорнухинської селищної ради Полтавської області, назва роботи
«Юний дослідник», керівник - Могилевська Тетяна Миколаївна (75 балів);

14. Лукашук Вікторію, вихованку гуртка «Ландшафтний Дизайн» Закладу позашкільної
освіти  «Станція  юних  натуралістів  міста  Ковеля»,  назви  робіт  «Стартують
дослідження  в  рамках  весняної  ЄФК  2021»,  «Завдання  «Вуглець  навколо  нас»
виконано!»,  керівник - Майсак Наталія Сергіївна (75 балів);

15. Мільшину Анастасію, ученицю Введенського ліцею Новопокровської селищної ради
Чугуївського Району Харківської області, назва роботи «Спостереження за березою»,
керівник - Гулякіна Д.С. (75 балів);

16. Недашківського Віталія, учня 10 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 м.
Житомир, назва роботи «Що досліджує Globe?», керівник – Ващук Олена Василівна
(75 балів);

17. Нестерчук  Анну,  ученицю  6  класу  Старочуднівськогутянського  опорного  закладу
загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирської області, назва
роботи «Релакс», керівник - Вольнова Наталія Станіславівна (75 балів);

18. Палько Діану, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального закладу «Міський
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луцької  міської  ради»,
назва роботи «Дивлюся в небо…», керівник - Борсук Наталія Петрівна (75 балів);

19. Перепелюк  Камілу,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської  міської
дитячої  екологічної  станції,  назва  роботи  «Весняні  фенологічні  спостереження»,
керівник - Васильчишин Богданна Богданівна (75 балів);

20. Ракочого  Вітязьслава,  вихованця  секції  «Індивідуальна  робота  еколого-біологічного
напряму  з  обдарованими  дітьми»  очно-заочної  біологічної  школи  Чернівецького
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді;  учня  11-А
класу  Чернівецького  ліцею  №  11  «Престиж»,  назва  роботи  «Осінній  етап  ЄФК
стартував!», керівник – Хлус Лариса Миколаївна (75 балів);

21. Романова Євгена, вихованця гуртка «Основи фенології» комунального закладу «Центр
позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи
«Величність», керівник - Борматова Вікторія Володимирівна (75 балів);



22. Рутковського  Андрія,  вихованця  гуртка  «Цифрова  фотографія»  Коломийського
Навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді, назва роботи «Здоровий
сніданок», керівник - Попович Ярослава Ярославівна (75 балів);

23. Салагора  Віталія,  вихованця  гуртка  «Основи  фенології»  Чернівецького  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи  «Осінні
фантазії», керівник - Салагор Оксана Геннадіївна (75 балів);

24. Ткачук Аліну, вихованку гуртка «Біологія людини» комунального закладу «Міський
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луцької  міської  ради»,
назва роботи «Липа розпускається», керівник - Борсук Наталія Петрівна (75 балів);

25. Федірчик  Анну-Ніколь, вихованку гуртка «Білогія людини засобами STEM-освіти»
Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,
назва роботи «Осінь», керівник - Давиденко Юлія Юріївна (75 балів);

26. Щербакову Анастасію, вихованку гуртка «Барви природи» Кременчуцького еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради
Кременчуцького району Полтавської області, назва роботи «GLOBE ігри», керівник -
Мотренко Тетяна Володимирівна (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 2022».

Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

https://nenc.gov.ua/globe/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-GLOBE-2022.pdf

