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Про реалізацію пропозицій
міжнародної співпраці в рамках
міжнародної науково-освітньої
програми GLOBE

Відповідно  до  листа  МОН  №  1/9-67  від  27.01.14  року  Міжнародна
науково-освітня  програма  GLOBE  була  рекомендована  до  впровадження  в
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладах  України.  З  метою
підвищення  рівня  екологічної  освіти  та  заохочення  міжнародної  співпраці
Національний  еколого-натуралістичний  центр  спільно  з  координаторами
програми GLOBE Литви та  Фінляндії  пропонує до уваги два цікаві  проекти
міжнародної співпраці в рамках програми GLOBE. 

До  участі  в  проектах  запрошуються  педагоги  позашкільних  та
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  які  мають  статус  вчителя  програми
GLOBE, та інші вчителі, які тільки бажають приєднатися до програми (перевага
надаватиметься тим, хто вже має статус вчителя GLOBE).

Оскільки  така  співпраця  не  потребує  додаткових  витрат,  це  прекрасна
можливість дізнатися більше про GLOBE разом з однолітками з іншої країни. 

Взяти участь у проектах можна надіславши заявку до 22 вересня 2014 р.
на адресу globeukraine@gmail.com, де обов’язково вказати наступні дані:

1. Повна назва навчального закладу.
2. Адреса навчального закладу та контакти.
3. Повне ім’я вчителя, який буде займатися програмою.
4. Контакти вчителя. ОБОВЗКОВО всі три: електронна адреса, телефон та 

Skype.
5. Кількість (приблизно) та вік учнів/вихованців, які братимуть участь у 

проекті.
Детальна інформація про проекти у додатках 1 і 2.
Контактна інформація:  заступник координатора  GLOBE в Україні  Пустільнік
Наталія Володимирівна. Тел: +380679491756. E-mail: globeinukraine@gmail.com,
natalipustilnik@gmail.com. Skype: nata_pustilnik.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький
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Додаток 1

Проект «Вивчаємо пори року разом»
Мета: порівняти  початок  і  завершення  вегетаційного  періоду  рослин

типових для Литви і України.
Учасники: дві  групи  учнів,  які  займаються  GLOBE  віком  13-18  років  з

Литви та з України та їх вчителі.
Тривалість: Вересень, 2014 - травень, 2015.
Короткий опис: Програма GLOBE створює широку базу для спостережень

за навколишнім середовищем в різних куточках світу. Співпраця зі школами з
інших країн – це один із найкращих способів показати дітям як взаємопов’язані
між  собою  різні  природні  процеси  та  покращити  їх  знання  про  Землю  як
систему. В  проекті  «Вивчаємо  пори  року  разом»  дві  групи  учнів-учасників
програми  GLOBE  з  Литви  та  України  будуть  протягом  восьми  місяців
спостерігати за  озелененням та  опаданням листя на  тих видах рослин,  які  є
типовими  для  обох  країн  водночас  проводячи  атмосферні  спостереження.  В
результаті, учні мають визначити початок і кінець вегетаційного сезону для тих
видів  рослин,  які  вони досліджували,  порівняти ці  показники між собою та
зробити  висновки  про  причини  відмінності/подібності  вегетаційних  циклів.
Представлення результатів проходитиме протягом віртуальних зустрічей. Таким
чином,  учні  обох  шкіл  дізнаються  більше  про  особливості  проведення
спостережень в їх країнах, обміняються досвідом та здобудуть нові знання.

Методи:  для  цього  проекту  учні  та  педагоги  можуть  користуватися
стандартними  протоколами GLOBE,  а  саме:  Tree  and  Shrub  Green-Down and
Green-Up Protocols  and  Data  Sheets  and  Atmosphere  Investigation  Protocol  and
Data Sheet, Green-Up and Green-Down Site Definition Sheet.

Етапи: Ми пропонуємо наступний сценарій (хоча вчителі з Литви та України
можуть змінити графік і запропонувати свої поправки): 
1. У вересні дві групи мають першу віртуальну зустріч, де вони узгоджують вид
рослин,  який  збираються  досліджувати  і  приймають  рішення  про  форму
представлення результатів. Учні можуть підготувати коротку презентацію про
кліматичні умови, рослинний і тваринний світ своїх країн (свого регіону). 
2. В  листопаді-грудні  учні  представляють  результати  першого  періоду
спостережень (пожовтіння листя). 
3.  В травні-червні  учні  та вчителі  представляють результати другого періоду
спостережень (озеленення листя)  і  роблять  спільні  висновки  про вегетаційні
періоди в своїх країнах. 

Результати: Учні  навчаться  робити  висновки  про  розбіжності  локальних
вегетаційних  періодів  та  поліпшать  знання  фенологічних  закономірностей  в
Україні та Литві. Також, діти зможуть використовувати отримані дані у своїх
науково-дослідних проектах.



Додаток 2

Проект «Тиждень кліматичних спостережень»
Короткий опис: дві групи учнів віком 12-14 років з України та Фінляндії та

їх  керівники  протягом  тижня  проводять  атмосферні  спостереження  за
методикою програми  GLOBE, обмінюються результатами на онлайн-зустрічах
та роблять висновки про відмінність / подібність погодних умов в Україні та
Фінляндії. 

Тривалість: один тиждень 
Етапи: на їх першій зустрічі учні можуть зробити коротку презентацію про

кліматичні умови в своїх країнах, домовитися про час, коли вони почнуть свої
спостереження, та специфіку збору даних (збираються вони вимірювати лише
температуру  в  сонячний  полудень  чи  також  будуть  збирати  дані  про
максимальні і мінімальні температури дня та опади) і форму, в якій вони мають
намір  представити  результати.  Після  тижня  спостережень  учні  та  керівники
представляють свої результати і роблять висновки про погодні умови в своїх
країнах  протягом  цього  тижня.  Вчителі  можуть  також  пропонувати  дітям
вирішити деякі творчі або дослідницькі завдання. Наприклад, на базі того, що
вони почули раніше про кліматичні умови в Україні / Фінляндії, учні можуть
представити свої пропозиції про рослинний і тваринний світ в цьому регіоні. В
результаті, учні дізнаються про те як різні природні процеси взаємопов'язані і
поліпшать свої знання Землі як єдиної системи. 

Що  вам  знадобиться: Протоколи  та  листи  реєстрації  даних  GLOBE  з
атмосферних  досліджень.  Бажано,  щоб  біля  школи  був  створений
метеомайданчик. Вам також знадобиться термометр і дощомір.


