
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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від   06,12.2010         №  _1/9-879__                    
від   ___ на №    

 
Міністерство освіти і науки  
Автономної Республіки Крим,  
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій 
 

Загальноосвітні навчальні заклади 
 

Позашкільні навчальні заклади 
 

Вищі навчальні заклади 
 

Про проведення Міжнародної конференції 
національних  координаторів  
програми GLOBЕ з Європи та Азії  

 
На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 

на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 від 
27.11.2010), а також відповідно до рішення 6-ої Міжнародної конференції 
координаторів країн, які працюють за програмою GLOBE, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді планує провести з 1 до 6 червня 2011 
року в м.Києві VІІ Міжнародну конференцію координаторів програми GLOBE з 
Європи та Азії. 
 Відповідно до програми конференції плануються: 

- 1-3 червня 2011 р. − зустрічі національних координаторів програми 
GLOBE з Європи та Азії (щорічне звітування по програмі, обговорення планів 
щодо розвитку програми, фінансові питання); 

- 4-5 червня 2011 р. − навчальні тренінги відповідно до протоколів 
програми GLOBE за участю міжнародних тренерів для педагогів загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів та студентів, обмін досвідом роботи, творчі 
зустрічі із провідними вченими. 

До участі в заході запрошуються делегації з Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Севастополя та Києва. До складу делегації входять 5 
представників із регіону − учасників програми GLOBE. 

Для участі в конференції необхідно до 15 травня 2011 року зареєструватися 
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на сайті: www.globeukraine.ln.ua (розділ “Конференція по програмі GLOBE”). 
Для національних координаторів програми GLOBE з Європи та Азії день 

заїзду − 1 червня 2011 р. 
Для учасників тренінгів день заїзду – 3 червня, початок роботи − 4 червня  

о 10.00 год. 
Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від 
залізничного вокзалу м. Києва: маршрутними таксі №558 або № 181 до зупинки 
“Мостицька”. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

Детальна інформація про умови участі в конференції − за телефонами:  
0 (44) 430-02-60 (Вербицький Володимир Валентинович), 430-04-91 (Тараненко 
Вікторія Іванівна); на сайті: www.globeukraine.ln.ua е-mail: victoriya@nenc.gov.ua, 
nenc@nenc.gov.ua. 
 
 
Перший заступник Міністра            Б.М. Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вербицький В.В. 430-02-60, 
Середницька А.Д. 486-15-35 
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