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Про підсумки проведення  

Всеукраїнських онлайн 

GLOBE Ігор 2021 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 24.11.2020 р. № 1452, Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді з 15 по 17 червня ц.р. провів Всеукраїнські онлайн 

GLOBE Ігри 2021. 

У заході взяли участь 17 GLOBE команд (94 учасники – як вихованці 

закладів позашкільної освіти, так і учні закладів загальної середньої освіти – з 

Житомирської, Полтавської, Київської, Сумської, Луганської, Чернівецької, 

Волинської, Донецької, Львівської, Рівненської, Вінницької, Івано-

Франківської, Чернігівської областей) та 19 керівників. Програма Ігор включала 

представлення учасниками результатів роботи за програмою GLOBE, 

відвідування лекцій та практичних завдань від провідних науковців України та 

гру-вікторину. 

На підставі рішення журі Всеукраїнських GLOBE Ігор 2021 

 

НАКАЗУЮ: 

I. нагородити електронними дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за І місце у 

Всеукраїнських GLOBE Іграх 2021 команду та учасників команди: 

Команду «Натуралісти–дослідники» комунального закладу “Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 

Гавдун Віталіну, вихованку гуртка “Основи фенології” комунального закладу 

“Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді”. 



Греська Михайла, вихованця гуртка “Основи фенології” комунального закладу 

“Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді”; 

Міхєєву Анісію, вихованку гуртка “Основи фенології” комунального закладу 

“Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді”; 

Нестор Вікторію, вихованку гуртка “Основи фенології” комунального закладу 

“Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді”; 

Нестора Олександра, вихованця гуртка “Основи фенології” комунального 

закладу “Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді”; 

Стецько Ярину, вихованку гуртка “Основи фенології” комунального закладу 

“Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді”; 

Чебана Богдана, вихованця гуртка “Основи фенології” комунального закладу 

“Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді”; 

 

II. нагородити електронними дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за ІІ місце у 

Всеукраїнських GLOBE Іграх 2021 команду та учасників команди: 

Команду “Атмосфера” комунального закладу ”Станція юних натуралістів” 

Рівненської обласної ради; 

Бобровську Аліну, вихованку комунального закладу ”Станція юних 

натуралістів” Рівненської обласної ради; 

Веретін Катерину, вихованку комунального закладу ”Станція юних 

натуралістів” Рівненської обласної ради; 

Іваницьку Дарію, вихованку комунального закладу ”Станція юних 

натуралістів” Рівненської обласної ради; 

Карпенко Софію, вихованку комунального закладу ”Станція юних 

натуралістів” Рівненської обласної ради; 

Ромашко Катерину, вихованку комунального закладу ”Станція юних 

натуралістів” Рівненської обласної ради; 

Щетинікову Дарину, вихованку комунального закладу ”Станція юних 

натуралістів” Рівненської обласної ради; 

 

III. нагородити електронними дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за ІІІ місце у 

Всеукраїнських GLOBE Іграх 2021 команди та учасників команд: 

Команду “Flash” опорного загальноосвітнього навчального закладу 

“Жоравський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” Яготинської 

міської ради Київської області; 



Кабанець Вероніку, вихованку гуртка “Основи фенології”, ученицю опорного 

загальноосвітнього навчального закладу “Жоравський навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)” Яготинської міської ради Київської 

області; 

Климович Марію, вихованку гуртка “Основи фенології”, ученицю опорного 

загальноосвітнього навчального закладу “Жоравський навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)” Яготинської міської ради Київської 

області; 

Микитенка Назарія, вихованця гуртка “Основи фенології”, учня опорного 

загальноосвітнього навчального закладу “Жоравський навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)” Яготинської міської ради Київської 

області; 

Микульця Максима, вихованця гуртка “Основи фенології”, учня опорного 

загальноосвітнього навчального закладу “Жоравський навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)” Яготинської міської ради Київської 

області; 

Моргуна Івана, вихованця гуртка “Основи фенології”, учня опорного 

загальноосвітнього навчального закладу “Жоравський навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)” Яготинської міської ради Київської 

області; 

Сороку Анжеліку, вихованку гуртка “Основи фенології”, ученицю опорного 

загальноосвітнього навчального закладу “Жоравський навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)” Яготинської міської ради Київської 

області; 

Федоровича Євгена, вихованця гуртка “Основи фенології”, учня опорного 

загальноосвітнього навчального закладу “Жоравський навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)” Яготинської міської ради Київської 

області; 

Команду «Захисники природи» Міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради; 

Андрухову Злату, вихованку гуртків “Життя в стилі ЕСО” та “Юні друзі 

природи” Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Чернівецької міської ради; 

Григорчук Анастасію, вихованку гуртків “Життя в стилі ЕСО” та “Юні друзі 

природи” Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Чернівецької міської ради;  



Кейван Анну, вихованку гуртків “Життя в стилі ЕСО” та “Юні друзі природи” 

Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради; 

Маруніч Кіру, вихованку гуртків “Життя в стилі ЕСО” та “Юні друзі природи” 

Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради; 

Трайстарь Лілію, вихованку гуртків “Життя в стилі ЕСО” та “Юні друзі 

природи” Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Чернівецької міської ради; 

Хапіцьку Інну, вихованку гуртків “Життя в стилі ЕСО” та “Юні друзі природи” 

Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради; 

Команду “Земляни” загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Яревище 

Волинської області; 

Арендарука Романа, вихованця гуртка “Географічне краєзнавство” 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Яревище Волинської області; 

Білицьку Єлизавету, вихованку гуртка “Географічне краєзнавство” 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Яревище Волинської області; 

Бондара Богдана, вихованця гуртка “Географічне краєзнавство” 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Яревище Волинської області; 

Кручик Ольгу, вихованку гуртка “Географічне краєзнавство” загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступеня села Яревище Волинської області; 

Цьось Карину, вихованку гуртка “Географічне краєзнавство” загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступеня села Яревище Волинської області; 

Шавук Вікторію, вихованку гуртка “Географічне краєзнавство” 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Яревище Волинської області; 

Команду “Льоліки та Болік” Великописарівської станції юних натуралістів 

Великописарівської селищної ради Сумської області; 

Глущенко Анастасію, вихованку гуртка “Юні охоронці природи” 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

Гулай Олесю, вихованку гуртка “Юні охоронці природи” Великописарівської 

станції юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської 

області; 

Кирилову Олександру, вихованку гуртка “Юні охоронці природи” 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

Крамську Анастасію, вихованку гуртка “Юні охоронці природи” 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

Скрипник Софію, вихованку гуртка “Юні охоронці природи” 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 



Фролова Владислава, вихованця гуртка “Юні охоронці природи” 

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області; 

Команду “Світлячки” Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

Бойко Анастасію, вихованку гуртка  “GLOBE: спостерігаючи вивчаємо” Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

Мельник Анну, вихованку гуртка  “GLOBE: спостерігаючи вивчаємо” Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції - 13 років; 

Наум Юліанну, вихованку гуртка  “GLOBE: спостерігаючи вивчаємо” Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

Федоренко Анну, вихованку гуртка  “GLOBE: спостерігаючи вивчаємо” Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції; 

Шевчук Галину, вихованку гуртка  “GLOBE: спостерігаючи вивчаємо” Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції;  

 

IV. нагородити електронними дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за участь у 

Всеукраїнських GLOBE Іграх 2021 команди та учасників команд 

 

Команду “Бережата” ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, ЖМЦНТТУМ; 

Литвинчук Кіру, ученицю  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, вихованку 

гуртка “Юний хімік” ЖМЦНТТУМ; 

Лукіянчука Артема, учня  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, вихованця 

гуртка “Юний хімік” ЖМЦНТТУМ; 

Мілевського Олександра, учня  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, 

вихованця гуртка “Юний хімік” ЖМЦНТТУМ; 

Недашківського Віталія, учня  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, 

вихованця гуртка “Юний хімік” ЖМЦНТТУМ; 

Суботенка Владислава, учня  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, вихованця 

гуртка “Юний хімік” ЖМЦНТТУМ; 

Устимовича Дмитра, учня  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, вихованця 

гуртка “Юний хімік” ЖМЦНТТУМ; 

Команду “РуБікон” Калениківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Блигадира Богдана, учня Калениківського закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Блигадира Гліба, учня Калениківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Занько Олександру, ученицю Калениківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Пахар Валерію, ученицю Калениківського закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Савелю Вадима, учня Калениківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 



Терещенка Ярослава, учня Калениківського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Тумку Єлизавету, ученицю Калениківського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Команду “Смайли” комунальної установи Миропільської селищної ради 

“Опорний навчальний заклад “Миропільська гімназія”; 

Бровчука Олеаг, учня комунальної установи Миропільської селищної ради 

“Опорний навчальний заклад “Миропільська гімназія”; 

Данилюка Назара, учня комунальної установи Миропільської селищної ради 

“Опорний навчальний заклад “Миропільська гімназія”; 

Дорошенка Іллю, учня комунальної установи Миропільської селищної ради 

“Опорний навчальний заклад “Миропільська гімназія”; 

Лащ Анну, ученицю комунальної установи Миропільської селищної ради 

“Опорний навчальний заклад “Миропільська гімназія”; 

Салюк Владиславу, ученицю комунальної установи Миропільської селищної 

ради “Опорний навчальний заклад “Миропільська гімназія”; 

Команду “Невгамовні” КЗ “Луганський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді”; 

Аллабєрганова Рахіму, вихованку гуртка “Юний еколог” КЗ “Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”; 

Кушнарьову Ксенію, вихованку гуртка “Юний еколог” КЗ “Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”; 

Мізірного Михайла, вихованця гуртка “Юний еколог” КЗ “Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”; 

Прохватілову Анастасію, вихованку гуртка “Юний еколог” КЗ “Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”; 

Сінченко Альону, вихованку гуртка “Юний еколог” КЗ “Луганський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”; 

Команду “Іскра” Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»; 

Бацуру Олександра, вихованця гуртка «Планета Еко» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія»; 

Боголій Олександру, вихованку гуртка «Планета Еко» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія»; 

Гараніна Гліба, вихованця гуртка «Планета Еко» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія»; 

Глухмана Іллю, вихованця гуртка «Планета Еко» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія»; 

Дендюка Данііла, вихованця гуртка «Планета Еко» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія»; 

Позивайбатька Арсенія, вихованця гуртка «Планета Еко» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія»; 



Команду “Зелена планета” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області; 

Богуна Івана, вихованця “Студії образотворчого мистецтва” Кременчуцький 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області; 

Галату Олександру, вихованку “Студії образотворчого мистецтва” 

Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

Краснощок Уляну, вихованку “Студії образотворчого мистецтва” 

Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

Мотренко Софію, вихованку “Студії образотворчого мистецтва” 

Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

Щербакову Анастасію, вихованку “Студії образотворчого мистецтва” 

Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

Команду “GREEN TEAM” Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Удачненськоі селищної ради Покровського району Донецької області; 

Бессонову Владиславу, ученицю Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненськоі селищної ради Покровського району Донецької 

області; 

Деревянко Поліну, ученицю Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненськоі селищної ради Покровського району Донецької 

області; 

Жук Юлію,  ученицю Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Удачненськоі селищної ради Покровського району Донецької області; 

Кузнєцову Ксенію, ученицю Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненськоі селищної ради Покровського району Донецької 

області; 

Степаненко Юлію, ученицю Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненськоі селищної ради Покровського району Донецької 

області; 

Сук Яну, ученицю Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Удачненськоі селищної ради Покровського району Донецької області; 

Таран Катерину, ученицю Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Удачненськоі селищної ради Покровського району Донецької області; 

Команду “Едельвейс” філії Бірченської ЗОШ І-ІІ ст. Опорного 

Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ст.; 

Депу Романа, вихованця гуртка ”Юні лісівники” філії Бірченської ЗОШ І-ІІ ст. 

Опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ст.; 

Козловського Володимира, вихованця гуртка ”Юні лісівники” філії Бірченської 

ЗОШ І-ІІ ст. Опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ст.; 



Місько Андрія, вихованця гуртка ”Юні лісівники” філії Бірченської ЗОШ І-ІІ 

ст. Опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ст.; 

Рештея Олександра, вихованця гуртка ”Юні лісівники” філії Бірченської ЗОШ 

І-ІІ ст. Опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ст.; 

Стець Соломію, вихованку гуртка ”Юні лісівники” філії Бірченської ЗОШ І-ІІ 

ст. Опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ст.; 

Команду “ФЛОРА” Немирівського ЦДЮТ на базі Ковалівського ЗЗСО 

Вінницької області; 

Борисюк Олександру, вихованку гуртка “Людина і довкілля” Немирівського 

ЦДЮТ на базі Ковалівського ЗЗСО Вінницької області; 

Кавун Анастасію, вихованку гуртка “Людина і довкілля” Немирівського ЦДЮТ 

на базі Ковалівського ЗЗСО Вінницької області; 

Піонткевич Марію, вихованку гуртка “Людина і довкілля” Немирівського 

ЦДЮТ на базі Ковалівського ЗЗСО Вінницької області; 

Радкевич Дашу, вихованку гуртка “Людина і довкілля” Немирівського ЦДЮТ 

на базі Ковалівського ЗЗСО Вінницької області; 

Чернобаєву Марію, вихованку гуртка “Людина і довкілля” Немирівського 

ЦДЮТ на базі Ковалівського ЗЗСО Вінницької області;ів 

Команду «Екофани» ОЗ Менська гімназія Менської міської ради Чернігівськох 

області; 

Кулагіну Анну, вихованку гуртка "Джерельце" ОЗ Менська гімназія Менської 

міської ради Чернігівської області; 

Кулик Софію, вихованку гуртка "Джерельце" ОЗ Менська гімназія Менської 

міської ради Чернігівської області; 

Михайленко Вікторію, вихованку гуртка "Джерельце" ОЗ Менська гімназія 

Менської міської ради Чернігівської області; 

Піціву Тетяну, вихованку гуртка "Джерельце" ОЗ Менська гімназія Менської 

міської ради Чернігівської області; 

Соловей Настю, вихованку гуртка "Джерельце" ОЗ Менська гімназія Менської 

міської ради Чернігівської області; 

 

V. надати електронні подяки Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за відмінну підготовку команд до участі у 

Всеукраїнських GLOBE Іграх 2021 керівникам команд 

Бадай Валентині Яремівні, керівнику гуртків Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції; 

Бобровській Валентині Анатоліївні, керівнику гуртків комунального закладу  

''Станція юних натуралістів''  Рівненської обласної ради; 

Бойко Наталії Василівні, вчителю біології, керівнику гуртка Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу "Жоравський навчально-

виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 



навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської міської  ради Київської 

області; 

Ващук Олені Василівні, учителю ЗОШ І -ІІІступенів № 19 м. Житомира, 

керівнику гуртка “Юний хімік” ЖМЦНТТУМ;  

Гавучак Надії Миколаївні, керівниу гуртків Міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради; 

Данилюк Олесі Іванівні, учителю комунальної установи Миропільської 

селищної ради “Опорний навчальний заклад “Миропільська гімназія”; 

Дендюк Альоні Іванівні, керівнику гуртка Дитячого естетико-натуралістичного 

центру «Камелія»; 

Кулагіній Ірині Олександрівні, учителю ОЗ Менська гімназія Менської міської 

ради Менського районуЧернігівської області; 

Луцишин Світлані Михайлівні, керівнику гуртків комунального закладу  

''Станція юних натуралістів''  Рівненської обласної ради; 

Мовчан Ользі Миколаївні, методисту, керівнику гуртка Великописарівської 

станції юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської 

області; 

Мотренко Тетяні Володимирівні, заступнику директора з НВР Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

Перовій Наталії Миколаївні, учителю географіі Удачненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Удачненської селищної ради Покровського району  

Донецької області; 

Петровій Світланій Василівні, заступнику директора КЗ "Луганський обласний 

центр еколого-натуралістчної творчості учнівської молоді"; 

Постригачу Євгену Вікторовичу, керівнику гуртка "Географічне краєзнавство", 

вчителю географії загальноосвітньої школа І-ІІ ступеня села Яревище 

Волинської області; 

Ромашко Раїсі Ярославівні, керівнику гуртків комунального закладу  ''Станція 

юних натуралістів''  Рівненської обласної ради; 

Семененко Ользі Дмитрівні, учителю біології Ковалівського ЗЗСО Вінницької 

області; 

Семенюк Василині Дмитрівні, керівнику гуртків комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого- 

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

Тищенко Людмилі Миколаївні, учителю біології Калениківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради 

Полтавської області; 



Хлус Ларисі Миколаївні, методисту, керівнику гуртків комунального закладу 

"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді". 

 

VI. надати електронну подяку Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за проведення лекції та практичних занять 

на тему «Можливості супутникового моніторингу водних обʼєктів» 

для учасників Всеукраїнських GLOBE Ігор 2021 

Томченко Ользі Володимирівні, науковій співробітниці Державної установи 

«Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук 

Національної академії наук України», методистці НЦ «МАНУ», кандидату 

технічних наук 

 

 

 

 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 

 


