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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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Про підсумки Всеукраїнського проєкту
«GLOBE. Атлас хмар України» в рамках
міжнародної науково-освітньої програми GLOBE

Відповідно до Плану всеукраїнських  і міжнародних  заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2020 рік, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України  в рамках міжнародної
науково-освітньої програми GLOBE («Глобальне вивчення та спостереження з
метою  поліпшення  довкілля»,  https://www.globe.gov/),  яка  у  2020  році
відзначала 25-річний ювілей,  впродовж лютого –  грудня у заочному форматі
проводив Всеукраїнський проєкт «GLOBE. Атлас хмар України».

Метою проєкту було  створення  електронного збірника «GLOBE.  Атлас
хмар України», заохочення учнівської молоді та учителів до спостереження за
хмарами та іншими атмосферними явищами, оволодіння навичками наукових
досліджень,  проведення  спостережень  та  вимірів,  опису  результатів,
формулювання висновків.

Заклади загальної  середньої  та  позашкільної  освіти України були дуже
активними.  У  Проєкті  взяло  участь  145  учнів  та  вихованців,  26  вчителів;
учасники надіслали понад 800 фотографій та ввели велику кількість даних у
міжнародну базу даних програми GLOBE, що відображено на вкладці відзнак
GLOBE  Science  Honor  Roll (https://www.globe.gov/globe-data/science-honor-
roll/honor-roll-recognition ).

Відповідно до результатів

Н А К А ЗУЮ :

І. Надати електронні міжнародні сертифікати за  проведення спостережень
та участь у Всеукраїнському проєкті «GLOBE. Атлас хмар України»
(номінація «GLOBE-Clouds») в рамках міжнародної науково-освітньої
програми GLOBE  вчителям і керівникам гуртків:

1. Бадай  Валентині  Яремівні,  керівнику  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи
вивчаємо» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

2. Бобровській Валентині Анатоліївні, завідувачу відділу біології та валеології,
керівнику  гуртків  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

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

4. Борсук Наталії Петрівні, керівнику гуртків комунального закладу «Міський
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської
ради»;

5. Васильчишин Богдані  Богданівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

6. Ващук Олені Василівні, вчителю хімії та біології Загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 19 м. Житомира;

7. Вольновій Наталії  Станіславівні,  вчителю біології,  керівнику гуртка «Юні
друзі  природи»  комунальної  установи  Романівської  районної  ради
«Опорний  навчальний  заклад  «Старочуднівськогутянський  заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»» Житомирської області;

8. Гавучак  Надії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;

9. Гайдаченко Людмилі Павлівні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи,  керівнику  гуртків  комунального  закладу  „Станція  юних
натуралістів” Рівненської обласної ради;

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

11. Дендюк  Альоні  Іванівні,  керівнику  гуртка  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія»  м. Бровари;

12. Єфтемій  Дані  Георгіївні,  керівнику гуртка  Чернівецького міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

13. Катан Наталії  Валеріївні,  керівнику гуртка Чернівецького міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

14. Луцишин  Світлані  Михайлівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

15. Мовчан  Ользі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртка  "Юні  охоронці
природи" Великописарівської  станції  юних  натуралістів
Великописарівської районної ради Сумської області;

16. Перовій  Наталії  Миколаївні,  учителю  географії  Удачненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради
Донецької області;

17. Петровій  Світлані  Василівні,  заступнику директора комунального закладу
«Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

18. Постригачу Євгену Вікторовичу, вчителю географії загальноосвітньої школи
І-ІІ ступеня села Яревище Старовижівського району Волинської області;

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

20. Салагор Оксані Генадіївні, керівнику гуртка Чернівецького міськогоцентру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

21. Семенюк  Василині  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  Комунального  закладу
Львівського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;



22. Тищенко Людмилі  Миколаївні,  вчителю  біології  Калениківського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради
Полтавської області;

23. Фроловій Тетяні Валентинівні, керівнику гуртка "Інформаційні технології"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

24. Хлус Ларисі Миколаївні, методисту, керівнику гуртків комунального закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

25. Чебан  Тетяні  Никодимівні,  заступнику  директора  комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

26. Шехтер Лілії  Миколаївні,  завідувачу відділу організаційно-масової роботи
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради.

ІІ. Надати електронні міжнародні сертифікати за проведення спостережень
та участь у Всеукраїнському проєкті «GLOBE. Атлас хмар України»
(номінація «GLOBE-Clouds») в рамках міжнародної науково-освітньої
програми GLOBE учням та вихованцям:

1. Бабюк  Вікторії,  вихованці  гуртка  "Природа  джерело  творчості"
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

2. Базелюк  Дарині,  вихованці  гуртка  «Рослинники»  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениці 5 класу
Рівненської загальноосвітньої школи № 16 Рівненської міської ради;

3. Бандуровській  Ірині,  вихованці  гуртка  "Природа  джерело  творчості"
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

4. Беженару  Андрію,  вихованцю  гуртка  «GLOBE  у  моєму  закладі»
комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

5. Бобровському  Вадиму,  вихованцю  гуртка  «Я  досліджую  рідну  природу»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради,  учню  2  класу  Колодинського  ліцею  Корнинської  сільської  ради
Рівненського району Рівненської області;

6. Бондаренко  Ярославі,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

7. Борсуку Артему, учню 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.

8. Вашестюк Анастасії, учениці 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня
села Яревище Старовижівського району Волинської області;

9. Власюк  Поліні,  вихованці  гуртка  «Природа  і  ми»  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;



10. Вовку  Дмитру,  учню  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;

11. Вольській Анні, учениці 9 класу загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №
19 м. Житомира;

12. Габору Станіславу, вихованцю гуртка «Екологічний дизайн» комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  назва
роботи «Туманний садок»; керівник – Гайдаченко Л.П.

13. Гавриленко  Софії,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія»  м. Бровари;

14. Гайдаченку Марку, вихованцю гуртка «Природа і ми» комунального закладу
«Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  учню  3  класу
Рівненської загальноосвітньої школи № 11 Рівненської міської ради;

15. Глущенко  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

16. Головач  Аліні,  вихованці  гуртка  «Globe  у  моєму  закладі»  комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді";

17. Голюк  Марії,  вихованці  гуртка  «Біологія  людини»  комунального  закладу
«Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луцької міської ради»;

18. Гордієнку  Дмитрію, вихованцю  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

19. Горшовському  Сергію,  вихованцю  гуртка  «Основи  науково-дослідницької
діяльності» Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

20. Греську  Михайлу,  вихованцю  гуртка  «Основи  фенології»  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»;

21. Гриневич  Анастасії,  вихованці  гуртка  «GLOBE  у  моєму  закладі»
комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

22. Гулай  Олесі,  вихованці  гуртка  "Лікарські  рослини"  Великописарівської
станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної  ради  Сумської
області;

23. Діхтенко  Вероніці,  вихованці  гуртка  «Природа  джерело  творчості»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

24. Довганич  Сніжані,  учениці  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;

25. Довганич  Вероніці,  учениці  9  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс



"Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад
(ясла - садок)" Яготинської районної ради Київської області;

26. Долженку  Андрію,  вихованцю  гуртка  "Природа  джерело  творчості"
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

27. Дячук   Дарині,  вихованці  гуртка  «Природа  і  ми»  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

28. Заньку Антону, учню 10 класу Калениківського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області;

29. Іванчук Ользі,  вихованці  гуртка «GLOBE у моєму закладі» комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді";

30. Іщенко Надії, вихованці гуртка "Юні охоронці природи" Великописарівської
станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної  ради  Сумської
області;

31. Кабанець  Вероніці,  учениці  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;

32. Карнаусі Валерію, учню 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;

33. Кириловій  Олександрі, вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

34. Климець  Ярославі,  вихованці  гуртка  «Біологія  людини»  комунального
закладу  «Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Луцької міської ради»;

35. Климович Марії, учениці 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;

36. Ключник  Аріні, вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

37. Колесник  Яніні,  вихованці  гуртка  "Природа  джерело  творчості"
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

38. Коменді  Ілоні,  вихованці  гуртка  «Globe  у  моєму  закладі»  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»;

39. Коноз  Наталії, вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

40. Коперській  Каріні,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;



41. Крамській  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Лікарські  рослини"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

42. Краснову  Івану,  вихованцю  гуртка  "Природа  джерело  творчості"
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

43. Кушнірьовій  Наталії, вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

44. Леліковій Кірі,  вихованці гуртка «Біологія людини» комунального закладу
«Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луцької міської ради»;

45. Литвинчук Кірі, учениці 8 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 м. Житомира;
46. Ліскевич Вероніці, вихованці гуртка «Природа і ми» комунального закладу

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениці 2 класу
Рівненської Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 15 Рівненської міської
ради;

47. Логвіновій  Сніжані,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія»  м. Бровари;

48. Мазуркові Сергію, вихованцю гуртка «Globe у моєму закладі» комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»;

49. Мамбетовій  Олександрі,  вихованці  гуртка  "Природа  джерело  творчості"
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

50. Манічевій  Дарині,  вихованці  гуртка  «Біологія  людини»  комунального
закладу  «Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Луцької міської ради»;

51. Маруніч  Кірі,  вихованці  гуртка  «Життя  в  стилі  ЕСО»  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді Чернівецької міської
ради;

52. Мельник Анні, вихованці гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

53. Миколаєнку Олександру, учню 7 класу Калениківського закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської
області;

54. Мізірному  Михайлу,  вихованцю  гуртка  «Юний  еколог»  комунального
закладу  «Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді», учню 6 класу Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1 Кремінської районної ради Луганської області;

55. Мостовій  Анні,  вихованці  гуртка  «Планета  «Еко»  Чернівецького міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

56. Мусійчук  Альбіні,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

57. Недашківському  Віталію,  учню  9  класу  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ
ступенів № 19 м. Житомира;



58. Нестеренко  Кірі,  учениці  8  класу  Калениківського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської
області;

59. Нечипорук  Роксолані,  вихованці  гуртка  «Біологія  людини»  комунального
закладу  «Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Луцької міської ради»;

60. Новосьоловій  Юлії, вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

61. Овчаренко  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

62. Остапюку  Нестору,  вихованцю  гуртка  «Азбука  природи»  комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

63. Панчуку  Олександру,  вихованцю  гуртка  «Основи  науково-дослідницької
діяльності»  Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

64. Панчук Олені, вихованці гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

65. Парфенюк  Ангеліні,  вихованці  гуртка  «Основи  валеології»  комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениці 9
класу  Рівненського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – ліцей» № 19 Рівненської міської ради;

66. Пахомову  Владиславу, вихованцю  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

67. Перепелюк  Камілі,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;

68. Пилипчук Ірині, вихованці гуртка «Основи генетики» комунального закладу
«Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луцької міської ради»;

69. Ракочому  Вітязьславу,  вихованцю  секції  «Індивідуальна  робота  еколого-
біологічного  напряму  з  обдарованими  дітьми»  очно-заочної  біологічної
школи  комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

70. Ревазі Софії, вихованці гуртка «Домашні улюбленці» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениці 5 класу
Рівненської загальноосвітньої школи № 18 Рівненської міської ради;

71. Рябушенко Марії, вихованці гуртка «Біологія людини» комунального закладу
«Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луцької міської ради»;

72. Салагору  Віталію,  вихованцю  гуртка  «Природа  джерело  творчості»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

73. Салагор  Олександрі,  вихованці  гуртка  «Природа  джерело  творчості»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді;



74. Семенюк Ірині, учениці 9 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Покровської районної ради Донецької області;

75. Сенчуку  Андрію,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;

76. Серафінчан  Софії,  вихованці  гуртка  «Життя  в  стилі  ЕСО» Чернівецького
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

77. Скрипник  Софії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

78. Стельмах  Юлії,  вихованці  гуртка  "Юні  лісівники"  комунального  закладу
Львівської  обласної  ради  Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

79. Стець  Соломії,  вихованці  гуртка  "Юні  лісівники"  комунального  закладу
Львівської  обласної  ради  Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

80. Тамазликар Анні, вихованці гуртка «Globe у моєму закладі» комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»;

81. Тачинській  Діані,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

82. Трайстарь  Лілії,  вихованці  гуртка  «Життя в  стилі  ЕСО» Міського центру
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді Чернівецької міської
ради;

83. Федоренко  Анні,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

84. Федорович Анастасії, вихованці гуртка «Юні екологи» Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія»  м. Бровари;

85. Фролову  Владиславу, вихованцю  гуртка  "Інформаційні  технології"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

86. Хомич  Анастасії,  учениці  9  класу,  вихованці  гуртка  "Географічне
краєзнавство"  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступеня  села  Яревище
Старовижівського району Волинської області;

87. Цисик Інні,  учениці  9  класу Калениківського закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області;

88. Цімерман  Роксолані,  вихованці  гуртка  "Юні  лісівники"  комунального
закладу  Львівської  обласної  ради  Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

89. Чебану Андрію, вихованцю гуртка «GLOBE у моєму закладі» комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»;

90. Чебан Катерині,  вихованці  гуртка  «Globe у  моєму закладі»  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»;

91. Шехтеру  Михайлу,  вихованцю  гуртка  «Екосвіт»  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

92. Щетиніковій  Дарині,  вихованці  гуртка  «Основи  валеології»  комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениці 7



класу  Рівненського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – ліцей» № 19 Рівненської міської ради;

93. Якимець  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Я  досліджую  рідну  природу»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради

ІІІ.  Надати електронні дипломи Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за
участь  у  Всеукраїнському  проєкті  «GLOBE.  Атлас  хмар  України»
(номінація  «Хмаринка  в  небі»)  в  рамках  міжнародної  науково-
освітньої програми GLOBE учням та вихованцям:

1. Білицькій Єлизаветі, учениці 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня
села Яревище Старовижівського району Волинської області;

2. Бодачевській  Олександрі,  вихованці  гуртка  «Основи  науково-дослідної
діяльності» Будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради;

3. Вашестюк Анастасії, учениці 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня
села Яревище Старовижівського району Волинської області;

4. Власюк Поліні,  вихованці  гуртка  «Природа  і  ми» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

5. Габору Станіславу, вихованцю гуртка «Екологічний дизайн» комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  назва
роботи «Туманний садок»; керівник – Гайдаченко Л.П.

6. Гавриленко  Софії,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія»  м. Бровари;

7. Гаврилюк  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Екосвіт»  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради

8. Глущенко  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

9. Гордієнку  Дмитрію, вихованцю  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

10. Грицевичу Михайлу, учню 3 курсу Вищого професійного училища № 33 м.
Києва;

11. Гулай  Олесі,  вихованці  гуртка  "Лікарські  рослини"  Великописарівської
станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної  ради  Сумської
області;

12. Довганич  Сніжані,  учениці  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;

13. Доценко  Мілані,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

14. Занько Олександрі,  учениці  5  класу, вихованці  гуртка  «Цікава  зоологія»
Решетилівської  філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного



центру учнівської молоді при Калениківському закладі загальної середньої
освіти І – ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області

15. Кабанець  Вероніці,  учениці  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;

16. Кириловій  Олександрі, вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

17. Коноз  Анастасії, вихованці  гуртка  "Інформаційні  технології"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

18. Коностасову  Павлу,  учню  9  класу  Калениківського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської
області;

19. Котовій  Агаті,  вихованці  гуртка  «Сувенір»  Сєвєродонецького  міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

20. Котовій  Альбіні,  вихованці  гуртка  «Сувенір»  Сєвєродонецького міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

21. Куксі  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Сувенір»  Сєвєродонецького  міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

22. Кушнірьовій  Наталії, вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

23. Лободі Аліні, учениці Кинашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Борзнянського району Чернігівської області;

24. Лосю  Єгору,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи»  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія»  м. Бровари;

25. Марченко  Яні,  учениці  Кинашівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

26. Мельник Анні, вихованці гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

27. Миколаєнку Олександру, учню 7 класу Калениківського закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської
області;

28. Мостовій Анні, вихованці гуртка «Планета «Еко» Чернівецького міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

29. Наум Юліані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції;

30. Нестеренко  Кірі,  учениці  8  класу  Калениківського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської
області;

31. Овчаренко  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

32. Панчук  Олені,  вихованці  гуртка  «Основи  науково-дослідницької
діяльності»  Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;



33. Пелих Діані, вихованці гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

34. Перепелиці  Ангеліні,  вихованці  гуртка  «Сувенір»  Сєвєродонецького
міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

35. Пилипіву Миколі,  вихованцю гуртка «GLOBE:  спостерігаючи вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

36. Подпрятовій  Ользі,  вихованці  гуртка  «Інформаційні  технології»
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  районної  ради  Сумської
області;

37. Попковій Юліанні,  вихованці гуртка  «Юні квітникарі» Сєвєродонецького
міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

38. П’ятасі  Поліні,  учениці  4  класу  Калениківського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської
області;

39. Салагору  Віталію,  вихованцю  гуртка  «Природа  джерело  творчості»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді; 

40. Самичку  Ярославу,  учню  Кинашівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

41. Семейко Вікторії,  вихованці гуртка «Сувенір» Сєвєродонецького міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

42. Сірій  Вікторії,  учениці  Кинашівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

43. Скрипник  Софії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

44. Сологубу  Артему,  учню  10  класу  комунальної  установи  Романівської
районної  ради "Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";

45. Тачинській  Діані,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

46. Туркевичу  Максиму,  вихованцю  гуртка  «Сувенір»  Сєвєродонецького
міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

47. Ужелі  Дмитру,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;

48. Федоровичу Євгену,  ученю  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

49. Фролову  Владиславу, вихованцю  гуртка  "Інформаційні  технології"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;

50. Хомич  Анастасії,  учениці  9  класу,  вихованці  гуртка  «Географічне
краєзнавство»  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступеня  села  Яревище
Старовижівського району Волинської області;

51. Чермак  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;



52. Шевченко  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Основи  науково-дослідної
діяльності» Будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради;

53. Щетиніковій Дарині, вихованці гуртка «Основи валеології» комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениці 7
класу  Рівненського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – ліцей» № 19 Рівненської міської ради.

ІV.  Створити  електронний  збірник  фотографій  хмар,  зроблених
учасниками Всеукраїнського проекту «GLOBE. Атлас хмар України»,
та розмістити його на сайті НЕНЦ (https://nenc.gov.ua/globe/ ). 

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

https://nenc.gov.ua/globe/

	13. Катан Наталії Валеріївні, керівнику гуртка Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

