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Про нагородження 

учасників міжнародної 

науково-освітньої програми GLOBE 

 

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді на 2020 рік вчителі та керівники гуртків закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, які є учасниками міжнародної 

науково-освітньої програми GLOBE, проводили моніторингові дослідження 

стану навколишнього середовища та вносили дані спостережень до бази даних 

програми GLOBE (https://www.globe.gov). 

Відповідно до даних статистики з міжнародного веб-сайту програми 

GLOBE про міжнародний рейтинг шкіл, які зробили найбільший внесок у збір 

інформації за період з 26 березня по 25 червня 2020 р. від України (Honor Roll 

Recognition https://www.globe.gov/globe-data/science-honor-roll/honor-roll-

recognition ), 

 

Н А К А З У Ю :  

 

І. Надати міжнародні сертифікати програми GLOBE за найбільшу 

кількість внесених даних на міжнародному веб-сайті програми за 

період з 26 березня по 25 червня 2020 р. закладам позашкільної та 

загальної середньої освіти: 

 

1. Великописарівській станції юних натуралістів Великописарівської районної 

ради Сумської області; 

2. Глухівському міському центру позашкільної освіти Глухівської міської ради 

Сумської області; 

3. Дитячому естетико-натуралістичному центру «Камелія» м. Бровари 

Київської області; 

4. Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира; 

5. Закладу позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля»; 

6. Івано-Франківській міській дитячій екологічній станції; 

7. Калениківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Решетилівської 

районної ради Полтавської області; 

8. Комунальній установі Миропільської селищної ради "Опорний навчальний 

заклад "Миропільська гімназія"; 

9. Комунальній установі Романівської районної ради «Опорний навчальний 

заклад «Романівська гімназія»; 
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10. Комунальному закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Луцької міської ради»; 

11. Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради; 

12. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

13. Луганському обласному центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

14. Міському центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради; 

15. Опорному загальноосвітньому навчальному закладу "Жоравський 

навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради 

Київської області; 

16. Пʼятигірській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Здолбунівської районної 

ради Рівненської області; 

17. Чугуївському будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області. 
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