
          «02» квітня 2021 р.                                                            № 33

Про нагородження
учасників міжнародної
науково-освітньої програми GLOBE

Відповідно  до  Плану роботи Національного  еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2020 рік вчи-
телі 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 23 вересня по 21 грудня 2020 р. від України 
(Honor  Roll  Recognition https://www.globe.gov/globe-data/science-honor-roll/
honor-roll-recognition ),

НАКАЗУЮ:

І.  Надати   міжнародні   сертифікати  програми  GLOBE  за   найбільшу 
кількість внесених даних на міжнародному веб-сайті програми за період з 
23  вересня  по  21  грудня  2020  р.  закладам  позашкільної  та  загальної 
середньої освіти:

1. Великописарівській станції юних натуралістів Великописарівської районної 
ради Сумської області;

2. Дитячому   естетико-натуралістичному   центру  «Камелія»   м.   Бровари 
Київської області;

3. Загальноосвітній школі І-ІІ ступеня села Яревище Старовижівського району 
Волинської області;

4. Закладу позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля»;
5. Івано-Франківській міській дитячій екологічній станції;
6. Калениківській   загальноосвітній   школі   І-ІІІ   ступенів   Решетилівської 

районної ради Полтавської області;
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7. Комунальній установі Миропільської селищної ради "Опорний навчальний 
заклад "Миропільська гімназія";

8. Комунальній  установі  Романівської  районної  ради  «Опорний  навчальний 
заклад «Романівська гімназія»;

9. Комунальному закладу «Міський центр еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської молоді Луцької міської ради»;

10.Комунальному закладу  «Станція  юних натуралістів»  Рівненської  обласної 
ради;

11.Луганському   обласному   центру   еколого-натуралістичної   творчості 
учнівської молоді;

12.Міському  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді 
Чернівецької міської ради;

13.Опорному   загальноосвітньому   навчальному  закладу   "Жоравський 
навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів -
дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)"  Яготинської  районної  ради 
Київської області;

14.Шепетівському  міському  центру  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської молоді.

ІІ. Надати   міжнародні   сертифікати  програми  GLOBE  за   найбільшу 
кількість  внесених  даних  у  сфері  Фенологія  (ІІІ  (gold)  місце)  на 
міжнародному  веб-сайті  програми  за  період  з  23  вересня  по  21  грудня 
2020 р. учням та вихованцям:

1. Алексійчук  Маргариті,  вихованці  гуртка  «Природа  навколо  нас» 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 
ради;

2. Бачевич  Ользі,  вихованці  гуртка  «Домашні  улюбленці»  комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

3. Бобровському  Вадиму,  вихованцю  гуртка  «Я  досліджую  природу» 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 
ради;

4. Бойко  Анастасії,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

5. Бойко Елізі,  вихованці гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

6. Боярчук  Ніці,  вихованці  гуртка  «Ландшафтний  дизайн»  ЗПО  «Станція 
юних натуралістів міста Ковеля»;

7. Веретін  Катерині,  вихованці  гуртка  «Основи  валеології»  комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

8. Вільчинському  Владиславу,  учню  комунальної  установи  Романівської 
районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Романівська  гімназія» 
Житомирської області;

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



10. Волянику  Назару,  вихованцю гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

11. Воробчак Христині, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

12. Габору Станіславу, вихованцю гуртка «Екологічний дизайн» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

13. Гайдаченку  Марку,  вихованцю  гуртка  «Природа  і  ми»  комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

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

15. Голубці  Софії,  вихованці  гуртка  «Природа  навколо  нас»  комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

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

17. Гоцу Арсенію, вихованцю гуртка «Ландшафтний дизайн» ЗПО «Станція 
юних натуралістів міста Ковеля»;

18. Гребенюку Артему, вихованцю гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

19. Гулай  Олесі,  вихованці  гуртка  "  Юні  охоронці  природи" 
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської 
районної ради Сумської області;

20. Гуменчук Анастасії, учениці комунальної установи Романівської районної 
ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» Житомирської 
області;

21. Довганич  Богдані,  учениці  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,  вихованці 
гуртка  "Основи  фенології"  КЗ  КОР  "Центр  творчості  дітей  та  юнацтва 
Київщини";

22. Довганич  Поліні,  учениці  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,  вихованці 
гуртка  "Основи  фенології"  КЗ  КОР  "Центр  творчості  дітей  та  юнацтва 
Київщини";

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

24. Дранчаку Іллі,  вихованцю гуртка «Ландшафтний дизайн» ЗПО «Станція 
юних натуралістів міста Ковеля»;



25. Друзь  Софії,  учениці  комунальної  установи  Романівської  районної  ради 
«Опорний  навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»  Житомирської 
області;

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

27. Жадану Денису, вихованцю комунального закладу «Луганський обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

28. Жуковій  Дар’ї,  вихованці  комунального  закладу  «Луганський  обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

29. Зварич Варварі,  вихованці  гуртка  «Природа навколо нас» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

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. Каращуку  Тимофію,  вихованцю  гуртка  «Я  досліджую  природу» 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 
ради;

33. 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;

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

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. Коверчук Анастасії, учениці комунальної установи Романівської районної 
ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» Житомирської 
області;

37. Коверчук  Софії,  учениці  комунальної  установи  Романівської  районної 
ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» Житомирської 
області;

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

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

40. Копосовій Ганні, вихованці комунального закладу «Луганський обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;



41. Королику Роману,  вихованцю гуртка «Юні  екологи» Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

42. Костюк Марті,  вихованці  гуртка  «Я досліджую природу»,  комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

43. Крамській  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи» 
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської 
районної ради Сумської області;

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

45. Майці  Марії,  учениці  комунальної установи Романівської  районної  ради 
«Опорний  навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»  Житомирської 
області;

46. Малишевському Артему,  вихованцю комунального закладу «Луганський 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

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

48. Мізірному  Михайлу,  вихованцю  комунального  закладу  «Луганський 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

49. Мочерняку  Іллі,  вихованцю  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

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

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

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

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

54. Олексюку  Іллі,  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;

55. Оніщук Вікторії, вихованці гуртка «Природа навколо нас» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

56. Остапюку  Нестору,  вихованцю  гуртка  «Екосвіт»  комунального  закладу 
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

57. Павлович Ользі, вихованці гуртка «Ландшафтний дизайн» ЗПО «Станція 
юних натуралістів міста Ковеля»;

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



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

60. Пилипенко  Єлизаветі,  вихованці  гуртка  «Природа  навколо  нас» 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 
ради;

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

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

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

64. Пясецькій Валерії, вихованці гуртка «Юні зоологи» комунального закладу 
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

65. Радченко Анні,  вихованці гуртка  «Я досліджую природу» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

66. Ревазі  Софії,  вихованці  гуртка  «Юні  зоологи»  комунального  закладу 
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

67. Родзевич  Діані,  вихованці  гуртка  «Основи  валеології»  комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

68. Ромашко Катерині, вихованці гуртка «Природа навколо нас» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

69. Савоніку Петру, вихованцю гуртка «Я досліджую природу» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

70. Савчуку  Владиславу,  вихованцю  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи 
вивчаємо» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

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

72. Сінченко Альоні, вихованці комунального закладу «Луганський обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

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

74. Сороці  Анжеліці,  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;

75. Степанюк  Ользі,  учениці  комунальної  установи  Романівської  районної 
ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» Житомирської 
області;

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

77. Ткачук Софії, учениці комунальної установи Романівської районної ради 
«Опорний  навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»  Житомирської 
області;



78. Ткачуку Денису, учню комунальної установи Романівської районної ради 
«Опорний  навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»  Житомирської 
області;

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

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

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

82. Цюперу  Богдану,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

83. Цюрику  Олександру,  вихованцю  гуртка  «Ландшафтний  дизайн»  ЗПО 
«Станція юних натуралістів міста Ковеля»;

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

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

86. Шевчук  Галині,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

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

ІІІ. Надати   міжнародні   сертифікати  програми  GLOBE  за   найбільшу 
кількість  внесених  даних у  сферах Фенологія  та  Атмосфера   (ІІ  (silver) 
місце) на міжнародному веб-сайті програми за період з 23 вересня по 21 
грудня 2020 р. учням та вихованцям:

1. Білоусу  Олексію,  виховацю  гуртка  «Цікавий  тераріум»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

2. Бойко  Анастасії,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

3. Бойко Елізі,  вихованці гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

4. Василенко  Софії,  учениці  11  класу  Калениківського  закладу  загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської 
області;

5. Вершиніній  Аллі,  учениці  6  класу  Калениківського  закладу  загальної 
середньої освіти І - ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської 
області;

6. Волянику  Назару,  вихованцю гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

7. Воробчак Христині, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;



8. Воронюк Андріані, вихованці гуртка «Юні друзі природи» Чернівецького 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

9. Воронюк Вікторії, вихованці гуртка «Юні друзі природи» Чернівецького 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

10. Гогусу  Артему,  виховацю  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

11. Гребенюку Артему, вихованцю гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

12. Данилюку  Назару,  учню  9  класу  комунальної  установи  Миропільської 
селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»;

13. Деркачу  Богдану,  учню  6  класу  Калениківського  закладу  загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської 
області;

14. Дорошенку  Іллі,  учню  9  класу  комунальної  установи  Миропільської 
селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»;

15. Дячук  Катерині,  виховаці  гуртка  «Цікавий  тераріум»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

16. Заїці  Дарині,  виховаці  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

17. Каландирець  Каріні,  учениці  6  класу  Калениківського  закладу  загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської 
області;

18. Капелюх  Катерині,  виховаці  гуртка  «Цікавий  тераріум»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

19. Кейван  Анні,  вихованці  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Чернівецького 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

20. Ковальчук  Вероніці,  виховаці  гуртка  «Декоративне  птахівництво» 
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської молоді;

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

22. Копитко  Дарині,  виховаці  гуртка  «Цікавий  тераріум»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

23. Королику Роману,  вихованцю гуртка «Юні  екологи» Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

24. Костогриз  Вероніці,  учениці  6  класу  Калениківського  закладу  загальної 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської 
області;

25. Лащ Анні, учениці 9 класу комунальної установи Миропільської селищної 
ради "Опорний навчальний заклад  "Миропільська гімназія";

26. Лебідь  Дарині,  виховаці  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

27. Лінник  Ганні,  виховаці  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;



28. Лукян  Ліані,  вихованці  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Чернівецького 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

29. Маруніч  Кірі,  вихованці  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Чернівецького 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

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

31. Мочерняку  Іллі,  вихованцю  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

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

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

34. Нечаєвій Єлизаветі, учениці 9 класу,  комунальної установи Миропільської 
селищної ради "Опорний навчальний заклад  "Миропільська гімназія";

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

36. Перерві  Софії,  виховаці  гуртка  «Цікавий  тераріум»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

37. Петрук  Вероніці,  виховаці  гуртка  «Цікавий  тераріум»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

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

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

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

41. Піддубній  Ользі,  виховаці  гуртка  «Цікавий  тераріум»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

42. Рижук  Софії,  виховаці  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

43. Роговському  Владиславу,  виховацю  гуртка  «Природа  і  фантазія» 
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської молоді;

44. Савчуку  Владиславу,  вихованцю  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи 
вивчаємо» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

45. Салюк Владиславі, учениці 9 класу комунальної установи Миропільської 
селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»;

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

47. Сердюковій Валентині, учениці 6 класу Калениківського закладу загальної 
середньої освіти І - ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської 
області;

48. Сидорчук  Катерині,  виховаці  гуртка  «Цікавий  тераріум»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;



49. Ситюк  Олександрі,  виховаці  гуртка  «Цікавий  тераріум»  Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

50. Собчук Марії, виховаці гуртка «Цікавий тераріум» Шепетівського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

51. Соколовській Вікторії, виховаці гуртка «Цікавий тераріум» Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

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

53. Трайстарь  Лілії,  вихованці  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Чернівецького 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

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

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

56. Цюперу  Богдану,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

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

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

59. Шевчук  Галині,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

60. Шеховцову  Євгенію,  виховацю  гуртка  «Природа  і  фантазія» 
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської молоді.

ІV. Надати   міжнародні   сертифікати  програми  GLOBE  за   найбільшу 
кількість внесених даних у сферах Фенологія та Клімат (І (bronz) місце) на 
міжнародному  веб-сайті  програми  за  період  з  23  вересня  по  21  грудня 
2020 р. учням та вихованцям:

1. Білицькій Єлизаветі, учениці 6 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня 
села  Яревище  Старовижівського  району  Волинської  області,  вихованці 
гуртка «Географічне краєзнавство»;

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

3. Бойко  Анастасії,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

4. Бойко Елізі,  вихованці гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

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



6. Волянику  Назару,  вихованцю гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

7. Воробчак Христині, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

8. Гребенюку Артему, вихованцю гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

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

10. Королику Роману,  вихованцю гуртка «Юні  екологи» Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

11. Кручик Ользі, учениці 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села 
Яревище Старовижівського району Волинської області, вихованці гуртка 
«Географічне краєзнавство»;

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

13. Мочерняку  Іллі,  вихованцю  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

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

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

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

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

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

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

20. Савчуку  Владиславу,  вихованцю  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи 
вивчаємо» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

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

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

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

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

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

26. Цьось Карині, учениці 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села 
Яревище Старовижівського району Волинської області,  вихованці гуртка 
«Географічне краєзнавство»;



27. Цюперу  Богдану,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції;

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

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

30. Шавук Вікторії, учениці 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села 
Яревище Старовижівського району Волинської області, вихованці гуртка 
«Географічне краєзнавство»;

31. Шевчук  Галині,  вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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