
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
     01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua  

від   26.03  .2013    №   1/9-217                      

від                       на №         ___  

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського
семінару-тренінгу для координаторів
програми GLOBЕ в Україні

Відповідно  до  наказу  Міністерства  від  03.01.2013  року  №  2  “Про 
затвердження  плану  Всеукраїнських  заходів  з  підвищення  кваліфікації 
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2013  рік” 
з  4  до  6  червня  ц.р.  у  м.  Херсоні  Національним  еколого-натуралістичним 
центром  учнівської  молоді  спільно  з  Комунальним  закладом  “Центр 
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  Херсонської  обласної 
ради буде проведений Всеукраїнський семінар-практикум для координаторів 
програми GLOBE в Україні.

До  участі  в  заході  запрошуються  педагогічні  працівники 
республіканського  (Автономна  Республіка  Крим),  обласних,  Київського  та 
Севастопольського  міських  еколого-натуралістичних  центрів  учнівської 
молоді (станцій юних натуралістів), загальноосвітніх навчальних закладів – по 
1 представнику від регіону.

У  рамках  семінару  будуть  проведені:  міжнародна  відеоконференція, 
навчальні тренінги, щорічне звітування з програми GLOBE, “круглий стіл” з 
питань розвитку програми в Україні, творчі зустрічі із провідними вченими, 
обмін досвідом роботи.

Заїзд та реєстрація учасників − 4 червня з 8.00 до 11.00 год. за адресою: 
м. Херсон пр. Ушакова, 2. Проїзд від центрального залізничного вокзалу та 
автовокзалу м. Херсона: аршрутним таксі № 6 до кінцевої зупинки.

Від`їзд – 6 червня після 15.00 год. Учасників заходу просимо завчасно 
придбати квитки на зворотний шлях.

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що 
відряджає.

Детальна інформація – за тел.: у м. Києві – 0 (44) 430-04-91 (контактна 
особа  –  Тараненко  Вікторія  Іванівна);  у  м.  Херсоні   –  0  (552)  26-42-77, 
066-224-02-52  (контактна  особа  –  Палічева  Галина  Віталіївна);  на  сайтах: 
http://globe.org.ua,  www.junnat.kherson.ua,  е-mail:  victoriya@nenc.gov.ua; 
hoсentum@rambler.ru.

Додаток: на 2 арк.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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Додаток
до листа МОН 
від 26.03.2013 № 1/9-217

Програма
проведення Всеукраїнського семінару-тренінгу

для координаторів програми  GLOBЕ
 
Строки  проведення: 4-6 червня  2013 року
Місце проведення: Херсонська обл.

4 червня, вівторок
08.00-12.00 Заїзд,  реєстрація та розміщення учасників Всеукраїнського 

семінару (м. Херсон, пр. Ушакова, 2, готель «Фрегат») 
12.00-13.00 Обід 

13.00-13.30 Переїзд  до  Комунального  закладу  «Центр 
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» 
Херсонської обласної ради

13.30-14.00

14.00-14.15

Урочисте відкриття семінару-практикуму:
-   Вітальне  слово представника  управління освіти і  науки 
Херсонської  ОДА:  «Ефективність  реалізації  міжнародних 
екологічних проектів в освітньому просторі Херсонщини»;
-  Радченко Т.Д., завідуюча відділом екології Національного  

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
-  Палічева  Г.В., директор  Комунального  закладу  «Центр 

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  
Херсонської обласної ради.
Презентація  виставки  «Юннатівські  дослідження  за 

програмою «Globe»
14.15-15.00 Відеоконференція  з  міжнародними  координаторами 

програми «Globe»
15.00-16.00 Навчальні тренінги:

«Науково-навчальний  зміст  програми  «Globe»  та  його 
реалізація  за  системи  неперервної  екологічної  освіти»  – 
Мудрак  Т.О., заввідділом  Комунального  закладу  «Центр 
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  
Херсонської обласної ради

16.30-17.15 «Організація  та  проведення  наукових  досліджень  учнями 
наземного  покриву  і  біологічного  вимірювання»  – 
Литвиненко О.І., методист комунального закладу «Центр 
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  
Херсонської обласної ради, кандидат біологічних наук

17.15-17.45 «Впровадження  програми  «Globe»  в  навчально-виховний 



процес  комунального  закладу  «Центр 
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» 
Херсонської  обласної  ради»,  знайомство  з  дослідними 
роботами учнів)

17.45-18.00 Переїзд на вечерю
18.00-18.30 Вечеря

5 червня, середа
07.45-08.30 Сніданок

9.00-10.00 Переїзд до м. Гола Пристань Херсонської області

10.15-13.00 Навчальні  тренінги  на  базі  Чорноморського  біосферного 
заповідника НАН України:

«Методика проведення польових досліджень з ботаніки» –
Уманець  О.  Ю., науковий  співробітник  Чорноморського  
біосферного заповідника, кандидат біологічних наук;
«Методика  обліку  зоологічних  об’єктів  у  природі»  – 
Селюніна  З.В., старший  науковий  співробітник  
Чорноморського  біосферного  заповідника,  кандидат 
біологічних наук.

13.00-14.00 Обід.
14.00-15.30 Організація  діяльності  учнів  по  програмі  «Globe»  на  базі 

Голопристанської районної станції юних натуралістів.
15.30-17.00 Навчальний  тренінг  з  теми:  «Гідробіологічні  дослідження 

унікальної екосистеми «Дніпровські плавні»
17.00 -18.00 Переїзд до м. Херсона

18.00-19.00 Вечеря

6 червня, четвер
08.00-08.30 Сніданок
9.00-11.00 Навчальний  тренінг:  «Методика  організації  гідрологічних 

досліджень»  (на  базі  Херсонської  гідробіологічної  станції 
Національної академії наук України).

11.00-12.00 Практикум.  «Польові  дослідження  за  темою 
«Морфоекологічна різноякісність ценопопуляцій рослин»  –
Литвиненко  О.І., кандидат  біологічних  наук,  методист 
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

13.00-14.00 Обід
14.30-16.00 «Круглий  стіл»  з  питань  розвитку Міжнародної 

науково-освітньої програми «Globe» в Україні.
З 16.00 Від’їзд учасників семінару-тренінгу


