
 

«28» грудня 2021 р.                                                                                           № 98 

Про нагородження 

учасників міжнародної 

науково-освітньої програми GLOBE 

 

Відповідно  до  Плану роботи Національного  еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2021 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 23 червня 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 електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за 

найбільшу кількість внесених даних на міжнародному веб-сайті програми 

за період 23.06-22.09.2021 закладам позашкільної та загальної середньої 

освіти: 

1. Великописарівській станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

2. Івано-Франківській міській дитячій екологічній станції; 

3. Комунальному закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Луцької міської ради»; 

4. Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради. 

 

ІІ. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за 

найбільшу кількість внесених даних на міжнародному веб-сайті програми 

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


за період 23.09-21.12.2021 р. закладам позашкільної та загальної середньої 

освіти: 

1. Великописарівській станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

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

Київської області; 

3. Гімназії села Яревище Ковельського району Волинської 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. Ковалівському ліцею Немирівської міської ради Вінницької області; 

9. Комунальному закладу «Луганський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

10. Комунальному закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Луцької міської ради»; 

11. Комунальному закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№38» Полтавської міської ради Полтавської області; 

12. Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради; 

13. Миропільському ліцею Житомирської області; 

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. Романівському ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського 

району Житомирської області; 

17. Старочуднівськогутянському опорному закладу загальної середньої освіти 

Романівської селищної ради Житомирської області 

 

ІІІ. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за   

найбільшу кількість внесених даних (І місце) у сфері «Фенологія» на 

міжнародному веб-сайті програми за період 23.06-22.09.2021р. учням та 

вихованцям: 

 

1. Бойко Анастасії, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

2. Бойко Елізі,  вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

3. Воробчак Христині, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 



4. Глущенко Анастасії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

5. Гребенюку Артему, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

6. Гулай Олесі, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Великописарівської 

станції юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської 

області; 

7. Гуцал Єлизаветі, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

8. Доценко Мілані, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

9. Загайкевич Ангеліні, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

10. Загайкевич Маргариті, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

11. Кащук Богдані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

12. Кириловій Олександрі, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

13. Ковальчук Софії, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

14. Коноз Анастасії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

15. Коноз Наталії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

16. Коперській Ангеліні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

17. Королику Роману, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

18. Крамській Анастасії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

19. Мельник Анні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

20. Місюрак Юлії, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

21. Мочерняку Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 



22. Мусійчук Альбіні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

23. Наум Юліані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

24. Невеселій Анастасії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

25. Новосьоловій Юлії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

26. Панчишак Нелі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

27. Перепелюк Камілі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

28. Пилипіву Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

29. Пилипіву Костянтину, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля 

одна» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

30. Пилипіву Миколі, вихованцю гуртка ««GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

31. Полішко Христині, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

32. Сенчуку Андрію, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

33. Скрипник Софії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області; 

34. Тачинській Діані, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

35. Ужелі Дмитру, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

36. Федоренко Софії, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

37. Фролову Владиславу, вихованцю гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної 

ради Сумської області;  

38. Цюперу Богдану, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

39. Шевчук Галині, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

40. Яковишину Богдану, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції. 

 



ІV. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за   

найбільшу кількість внесених даних (І місце) у сфері Фенологія на 

міжнародному веб-сайті програми за період 23.09-21.12.2021р. учням та 

вихованцям: 

 

1. Данилюку Назару, учню Миропільського ліцею Житомирської області; 

2. Алабергановій Рахімі, вихованці комунального закладу «Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

3. Алексійчук Маргариті, вихованці гуртка «Людина і довкілля» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради; 

4. Баранчук Марті, вихованці гуртка «Світ навколо мене» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

5. Біруку Артему, вихованцю гуртка «Природа-чарівниця» закладу 

позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля»; 

6. Бобровському Вадиму, вихованцю гуртка «Я досліджую природу» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради; 

7. Бойко Анастасії, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

8. Бойко Елізі,  вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

9. Бондарук Олесі, вихованці гуртка «Природа-чарівниця» закладу 

позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля»; 

10. Борсуку Артему, учню 6 класу комунального закладу "Луцький навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – 

професійний ліцей Луцької міської ради"; 

11. Бровчуку Олегу, учню Миропільського ліцею Житомирської області; 

12. Веретін Катерині, вихованці гуртка «Основи валеології» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

13. Вільчинському Владиславу, учню Романівського ліцею №1 Романівської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області; 

14. Віюк Анні, вихованці гуртка «Я досліджую природу», комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

15. Войтовичу Миколі, вихованцю гуртка «Біологія людини» комунального 

закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради»; 

16. Воробчак Христині, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

17. Гайдаченку Марку, вихованцю гуртка «Природа і ми» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

18. Герман Анні, вихованці гуртка «Біологія людини» комунального закладу 

«Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради»; 



19. Глущенко Анастасії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

20. Голубці Софії, вихованці гуртка «Людина і довкілля» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

21. Гребенюку Артему, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

22. Гришко Вікторії, вихованці гуртка «Біологія людини» комунального 

закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради»; 

23. Гулай Олесі, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

24. Гуменчук Анастасії, учениці Романівського ліцею №1 Романівської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області; 

25. Гуцал Єлизаветі, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

26. Данилюку Володимиру, учню 6 класу Ковалівського ліцею Немирівської 

міської ради Вінницької області; 

27. Демченко Дарині, вихованці гуртка «Природа і ми» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

28. Дорошенку Іллі, учню Миропільського ліцею Житомирської області; 

29. Доценко Мілані, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

30. Друзь Софії, учениці Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради 

Житомирського району Житомирської області; 

31. Загайкевич Ангеліні, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

32. Загайкевич Маргариті, вихованці гуртка «Природа крізь призму 

англійської мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

33. Кащук Богдані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

34. Кириловій Олександрі, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

35. Ковальчук Софії, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

36. Коверчук Анастасії, учениці Романівського ліцею №1 Романівської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області; 

37. Коверчук Софії, учениці Романівського ліцею №1 Романівської селищної 

ради Житомирського району Житомирської області; 



38. Коноз Анастасії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

39. Коноз Наталії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

40. Коперській Ангеліні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

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. Котковій Ользі, 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; 

44. Крамській Анастасії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

45. Кушнарьовій Ксенії, вихованці комунального закладу «Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

46. Лащ Анні, учениці Миропільського ліцею Житомирської області; 

47. Майці Марії, учениці Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради 

Житомирського району Житомирської області; 

48. Максимцю Юрію, учню 6 класу комунального закладу "Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – 

професійний ліцей Луцької міської ради"; 

49. Максимюку Борису, вихованцю гуртка «Людина і довкілля» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

50. Мартиненку Сергію, учню 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; 

51. Мельник Анні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

52. Метелюку Артему, вихованцю гуртка «Природа і ми» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

53. Микитенку Назарію, учню 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; 

54. Мізірному Михайлу, вихованцю комунального закладу «Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

55. Місюрак Юлії, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 



56. Мочерняку Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

57. Мурахевич Анастасії,  вихованці гуртка «Біологія людини» комунального 

закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради»; 

58. Мусійчук Альбіні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

59. Наум Юліані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

60. Невеселій Анастасії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

61. Новосьоловій Юлії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

62. Оніщук Вікторії, вихованці гуртка «Людина і довкілля»комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

63. Остапчуку Тимуру, вихованцю гуртка «Природа-чарівниця» закладу 

позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля»;  

64. Очкасовій Дарʼї, вихованці комунального закладу «Луганський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

65. Панчишак Нелі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

66. Перепелюк Камілі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

67. Пилипіву Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

68. Пилипіву Костянтину, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля 

одна» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

69. Пилипіву Миколі, вихованцю гуртка ««GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

70. Полішко Христині, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

71. Прохватіловій Анастасії, вихованці комунального закладу «Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

72. Радченко Анні, вихованці гуртка «Я досліджую природу» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

73. Родзевич Діані, вихованці гуртка «Основи валеології» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

74. Ромашко Катерині, вихованці гуртка «Людина і довкілля» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

75. Салюк Владиславі, учениці Миропільського ліцею Житомирської області; 

76. Сенчуку Андрію, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 



77. Сидорук Соломії, вихованці гуртка «Природа і ми» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

78. Сидоруку Івану, вихованцю гуртка «Домашні улюбленці» закладу 

позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля»;  

79. Сінченко Альоні, вихованці комунального закладу «Луганський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

80. Скрипник Софії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

81. Сороці Анжеліці, 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; 

82. Степанюк Ользі, учениці Романівського ліцею №1 Романівської селищної 

ради Житомирського району Житомирської області; 

83. Тачинській Діані, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

84. Тишкевич Єлизаветі, учениці Романівського ліцею №1 Романівської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області; 

85. Ткачук Софії, учениці Романівського ліцею №1 Романівської селищної 

ради Житомирського району Житомирської області; 

86. Ткачуку Денису, учню Романівського ліцею №1 Романівської селищної 

ради Житомирського району Житомирської області; 

87. Ткачуку Олександру, учню Романівського ліцею №1 Романівської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області; 

88. Тригубець Софії, вихованці гуртка «Світ навколо мене» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

89. Ужелі Дмитру, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

90. Федоренко Софії, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

91. Федоровичу Євгену, учню 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; 

92. Федчук Софії, вихованці гуртка «Я досліджую природу», комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

93. Фролову Владиславу, вихованцю гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області;  

94. Хомярчук Божені, вихованці гуртка «Природа і ми» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

95. Цюперу Богдану, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 



96. Чупринській Анастасії, вихованці гуртка «Людина і довкілля» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради; 

97. Чухно Анастасії, учениці 6 класу Ковалівського ліцею Немирівської 

міської ради Вінницької області; 

98. Шворак Дарині, вихованці гуртка «Домашні улюбленці» закладу 

позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля»;  

99. Шевчук Галині, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

100. Шиманській Софії, учениці Романівського ліцею №1 Романівської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області; 

101. Шишко Вікторії, вихованці гуртка «Домашні улюбленці» закладу 

позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля»; 

102. Щетиніковій Дарині, вихованці гуртка «Основи валеології» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. 

103. Яковишину Богдану, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

 

V. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за   

найбільшу кількість внесених даних (І місце) у сфері Атмосфера на 

міжнародному веб-сайті програми за період 23.06-22.09.2021р. учням та 

вихованцям: 

 

1. Бойко Анастасії, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

2. Бойко Елізі,  вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

3. Воробчак Христині, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

4. Гребенюку Артему, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

5. Загайкевич Ангеліні, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

6. Загайкевич Маргариті, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

7. Кащук Богдані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

8. Ковальчук Софії, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

9. Коперській Ангеліні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

10. Королику Роману, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

11. Мельник Анні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 



12. Місюрак Юлії, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

13. Мочерняку Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

14. Мусійчук Альбіні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

15. Наум Юліані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

16. Панчишак Нелі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

17. Перепелюк Камілі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

18. Пилипіву Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

19. Пилипіву Костянтину, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля 

одна» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

20. Пилипіву Миколі, вихованцю гуртка ««GLOBE: нас багато – Земля одна» 

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: нас багато – Земля одна» 

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: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

25. Цюперу Богдану, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

26. Шевчук Галині, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

27. Яковишину Богдану, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

 

VІ. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за   

найбільшу кількість внесених даних (ІІ місце) у сфері Фенологія на 

міжнародному веб-сайті програми за період 23.09-21.12.2021р. учням та 

вихованцям: 

 

1. Бацурі Олександру, вихованцю гуртка «Планета Еко» Дитячого  естетико-

натуралістичного  центру «Камелія»  м.  Бровари Київської області; 

2. Гавриленко Софії, вихованці гуртка «Планета Еко» Дитячого  естетико-

натуралістичного  центру «Камелія»  м.  Бровари Київської області; 

3. Глухману Ільї, вихованцю гуртка «Планета Еко» Дитячого  естетико-

натуралістичного  центру «Камелія»  м.  Бровари Київської області; 



4. Дендюку Даніілу, вихованцю гуртка «Планета Еко» Дитячого  естетико-

натуралістичного  центру «Камелія»  м.  Бровари Київської області; 

5. Позивайбатьку Арсенію, вихованцю гуртка «Планета Еко» Дитячого  

естетико-натуралістичного  центру «Камелія»  м.  Бровари Київської 

області; 

 

VІІ. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за   

найбільшу кількість внесених даних (ІІ місце) у сфері Атмосфера на 

міжнародному веб-сайті програми за період 23.09-21.12.2021р. учням та 

вихованцям: 

 

1. Бойко Анастасії, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

2. Бойко Елізі,  вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

3. Воробчак Христині, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

4. Гребенюку Артему, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

5. Загайкевич Ангеліні, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

6. Загайкевич Маргариті, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

7. Кащук Богдані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

8. Ковальчук Софії, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

9. Коперській Ангеліні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

10. Королику Роману, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

11. Мельник Анні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

12. Місюрак Юлії, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

13. Мочерняку Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

14. Мусійчук Альбіні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

15. Наум Юліані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

16. Панчишак Нелі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

17. Перепелюк Камілі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 



18. Пилипіву Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

19. Пилипіву Костянтину, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля 

одна» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

20. Пилипіву Миколі, вихованцю гуртка ««GLOBE: нас багато – Земля одна» 

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: нас багато – Земля одна» 

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: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

25. Цюперу Богдану, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

26. Шевчук Галині, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

27. Яковишину Богдану, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

 

VІІІ. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за   

найбільшу кількість внесених даних (ІІІ місце) у сфері Фенологія на 

міжнародному веб-сайті програми за період 23.06-22.09.2021 р. учням та 

вихованцям: 

 

1. Алексійчук Маргариті, вихованці гуртка «Людина і довкілля» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

2. Баранчук Марті, вихованці гуртка «Світ навколо мене» 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. Борсуку Артему, учню 6 класу комунального закладу "Луцький навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний 

ліцей Луцької міської ради"; 

5. Веретін Катерині, вихованці гуртка «Основи валеології» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

6. Віюк Анні, вихованці гуртка «Я досліджую природу», комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

7. Войтовичу Миколі, вихованцю гуртка «Біологія людини» комунального 

закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради»; 

8. Гайдаченку Марку, вихованцю гуртка «Природа і ми» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 



9. Герман Анні, вихованці гуртка «Біологія людини» комунального закладу 

«Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради»; 

10. Голубці Софії, вихованці гуртка «Людина і довкілля» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

11. Гришко Вікторії, вихованці гуртка «Біологія людини» комунального 

закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради»; 

12. Демченко Дарині, вихованці гуртка «Природа і ми» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

13. Костюк Марті, вихованці гуртка «Я досліджую природу», комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

14. Максимцю Юрію, учню 6 класу комунального закладу "Луцький навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний 

ліцей Луцької міської ради"; 

15. Максимюку Борису, вихованцю гуртка «Людина і довкілля» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

16. Метелюку Артему, вихованцю гуртка «Природа і ми» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

17. Мурахевич Анастасії,  вихованці гуртка «Біологія людини» комунального 

закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради»; 

18. Оніщук Вікторії, вихованці гуртка «Людина і довкілля»комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

19. Радченко Анні, вихованці гуртка «Я досліджую природу» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

20. Родзевич Діані, вихованці гуртка «Основи валеології» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

21. Ромашко Катерині, вихованці гуртка «Людина і довкілля» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

22. Сидорук Соломії, вихованці гуртка «Природа і ми» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

23. Тригубець Софії, вихованці гуртка «Світ навколо мене» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

24. Федчук Софії, вихованці гуртка «Я досліджую природу», комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

25. Хомярчук Божені, вихованці гуртка «Природа і ми» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

26. Чупринській Анастасії, вихованці гуртка «Людина і довкілля» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради; 

27. Щетиніковій Дарині, вихованці гуртка «Основи валеології» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. 

 



ІХ. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за   

найбільшу кількість внесених даних (ІІІ місце) у сфері Фенологія на 

міжнародному веб-сайті програми за період 23.09-21.12.2021 р. учням та 

вихованцям: 

 

1. Арсентьєву Денису, учню ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира;  

2. Артюх Ользі, учениці 5 класу Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області; 

3. Базюку Станіславу, учню 5 класу Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області; 

4. Білицькій Єлизаветі, учениці 7 класу Гімназії села Яревище Ковельського 

району Волинської області, вихованці гуртка «Географічне краєзнавство»; 

5. Блигадиру Богдану, учню 11 класу Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області; 

6. Блигадиру Глібу, учню 5 класу Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області; 

7. Боднар Дарʼї, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

8. Бойчук Марії, учениці 7 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» Полтавської міської ради 

Полтавської області»; 

9. Ватаманюк Віталіні, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

10. Вольській Анні, учениці ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира; 

11. Воронюк Андріані, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

12. Воронюк Вікторії, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

13. Демянку Артему, учню 7 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» Полтавської міської ради 

Полтавської області»; 

14. Занько Олександрі, учениці 6 класу Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області; 

15. Заньку Антону, учню 11 класу Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області; 

16. Кейван Анні, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

17. Колодько Катерині, учениці 7 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» Полтавської міської ради 

Полтавської області»; 

18. Компанієць Софії, учениці 6 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» Полтавської міської ради 

Полтавської області»; 

19. Корбут Софії, учениці ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира; 



20. Кріднєвій Діані, учениці 7 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» Полтавської міської ради 

Полтавської області»; 

21. Кручик Ользі, учениці 8 класу Гімназії села Яревище Ковельського району 

Волинської області, вихованці гуртка «Географічне краєзнавство»; 

22. Кундію Владиславу, вихованцю гуртка «Життя в стилі ЕСО» 

Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

23. Литвинчук Кірі, учениці ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира; 

24. Лукіянчуку Артему, учню ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира; 

25. Лук’ян Ліані, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

26. Маруніч Кірі, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

27. Міланченку Владиславу, учню 10 класу Калениківського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

28. Недашківському Віталію, учню ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира; 

29. Очнєвій Діані, учениці 7 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» Полтавської міської ради 

Полтавської області»; 

30. Савелі Вадиму, учню 11 класу Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області; 

31. Серьогіній Соломії, учениці 7 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» Полтавської міської ради 

Полтавської області»; 

32. Сириці Анні, учениці 6 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» Полтавської міської ради 

Полтавської області»; 

33. Сторожук Ксенії, учениці 7 класу комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» Полтавської міської ради 

Полтавської області»; 

34. Суботенку Владиславу, учню ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира; 

35. Трайстарь Лілії, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

36. Цьось Карині, учениці 8 класу Гімназії села Яревище Ковельського району 

Волинської області,  вихованці гуртка «Географічне краєзнавство»; 

37. Шавук Вікторії, учениці 8 класу Гімназії села Яревище Ковельського 

району Волинської області, вихованці гуртка «Географічне краєзнавство»; 

38. Шевчук Аліні, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

 

Х. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за   

найбільшу кількість внесених даних (ІІІ місце) у сфері Клімат та Pan-

GLOBE на міжнародному веб-сайті програми за періоди 23.06-22.09.2021 та 

23.09-21.12.2021 р. учням та вихованцям: 



 

1. Бойко Анастасії, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

2. Бойко Елізі,  вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

3. Воробчак Христині, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

4. Гребенюку Артему, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

5. Загайкевич Ангеліні, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

6. Загайкевич Маргариті, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

7. Кащук Богдані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

8. Ковальчук Софії, вихованці гуртка «Природа крізь призму англійської 

мови» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

9. Коперській Ангеліні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

10. Королику Роману, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

11. Мельник Анні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

12. Місюрак Юлії, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

13. Мочерняку Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

14. Мусійчук Альбіні, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

15. Наум Юліані, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

16. Панчишак Нелі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

17. Перепелюк Камілі, вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

18. Пилипіву Іллі, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

19. Пилипіву Костянтину, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля 

одна» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

20. Пилипіву Миколі, вихованцю гуртка ««GLOBE: нас багато – Земля одна» 

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: нас багато – Земля одна» 

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: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

25. Цюперу Богдану, вихованцю гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції; 

26. Шевчук Галині, вихованці гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

27. Яковишину Богдану, вихованцю гуртка «GLOBE: нас багато – Земля одна» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

 

ХІ. Надати електронні міжнародні сертифікати програми GLOBE за   

участь у Європейській фенологічній кампанії (осінній етап) учням та 

вихованцям: 

1. Беженару Андрію, вихованцю гуртка «Екосвіт» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

2. Владичан Єлизаветі, вихованці гуртка «Екосвіт» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

3. Гавдун Віталіні, вихованці секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної 

школи комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

4. Греську Михайлу, вихованцю секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної 

школи комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

5. Гриневич Анастасії, вихованці гуртка «Екосвіт» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді»; 

6. Журик Анні, вихованці гуртка «Екосвіт» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

7. Зеліско Вікторії, вихованці гуртка «Екосвіт» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

8. Клімашенко Діані, учениці Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянської 

міської ради Ніжинського району Чернігівської області; 

9. Козирєву Андрію, учню Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянської 

міської ради Ніжинського району Чернігівської області; 

10. Литовчук Анастасії, учениці Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянської 

міської ради Ніжинського району Чернігівської області; 

11. Матвієнко Юлії, учениці Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянської 

міської ради Ніжинського району Чернігівської області; 



12. Митюк Валерії, учениці Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянської 

міської ради Ніжинського району Чернігівської області; 

13. Міхєєвій Анісії, вихованці секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної 

школи комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

14. Нестор Вікторії, вихованці секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної 

школи комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

15. Нестор Олександрі, вихованці секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної 

школи комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

16. 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»; 

17. Ракочому Всеволоду, вихованцю секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної 

школи комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

18. Стецько Ярині, вихованці секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної 

школи комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

19. Татарину Денису, вихованцю гуртка «Екосвіт» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

20. Чебану Богдану, вихованцю секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної 

школи комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 


