
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
 

Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді 

Програма Програма ««Глобальне вивчення та Глобальне вивчення та 
спо стереження  з  метою  пол і пшення спо стереження  з  метою  пол і пшення 
довкіллядовкілля» (GLOBE) » (GLOBE) ——  це міжнародний практичний це міжнародний практичний 
науковонауково--освітній проект, який об'єднує зусилля освітній проект, який об'єднує зусилля 
учнів, учителів і вченихучнів, учителів і вчених--дослідників, що спрямовані дослідників, що спрямовані 
на отримання додаткової інформації про навколишнє на отримання додаткової інформації про навколишнє 
середовище шляхом збору даних і проведення середовище шляхом збору даних і проведення 
спостережень.спостережень.  

Участь у програмі GLOBE школярів з усього 
світу полягає у постійному виконанні екологічних 
досліджень і вимірювань. Учні надсилають результати 
досліджень в Центр оброблення даних через 
комп'ютерну мережу Internet. 

До участі у програмі GLOBE залучено 112 
країн світу на всіх континентах нашої планети. 41 країн 
Європи та Євразії беруть активну участь у 
дослідженнях у рамках програми GLOBE. 
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Національний координатор програми GLOBE в Україні: 
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Національного еколого-натуралістичного центру учнівської мо-
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тор педагогічних наук. 
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25 червня (понеділок)  
9.00 – 13.00 Заїзд. Поселення. Реєстрація учасників семінару 

(каб. №23) 
13.00 – 14.00 Обід 
14.00 – 14.10 Відкриття семінару. Вітальне слово Національного 

координатора програми ГЛОУБ в Україні, директо-
ра НЕНЦ В.В. Вербицького. (каб.№26) 

14.10 – 14.15 Ознайомлення із програмою семінару 
14.15 – 14.45 Презентація програми GLOBE звіт про поїздку на 

зустріч координаторів. Звіт про конкурс INESPO-
2012 

14.45 – 15.45 Презентації (по 5хв.) кожного з запрошених 
тренерів. Звіт про роботу по програмі GLOBE на-
прями роботи, питання, перспективи. 

15.45 – 16.00 Кава-брейк (каб. №22) 
16.00 – 16.40 №1 Тренінг. Початковий. Введення в програму. 

Цілі програми. Наукові вимоги до вимірювань. Під-
готовка та впровадження програми – 40 хв. 
 Керівник тренінгу: Середницька К.Р. 

16.40 – 18.00 №2 Тренінг «Грунти». Вступ. Теорія. Практика – 1 
год. 20 хв. Керівник тренінгу: Пінчук М.О.  

18.00 – 19.00 Вечеря 

26 червня (вівторок)  
9.30 – 11.00 Лекційне заняття: «Альтернативна енергетика в сві-

ті і в Україні». Корнійчкук Дмитро Миколайович, 
кандидат технічних наук, ст. наук. спів. Інституту 
технічної теплофізики НАН України (каб.№26) 

11.00- 11.30 Круглий стіл на тему: «Обговорення проблем вико-
ристання альтернативної енергетики в Україні. На-
прями дослідницької роботи із учнівською молоддю» 

11.30- 11. 40 Кава-брейк 
11.40 – 13.00 Тренінг «Гідробіологічні дослідження водойм. Мето-

ди біоіндикації». Назаренко Володимир Іванович, 
кандидат біологічних наук, ст.. н.сп. Інституту біохі-
мії ім.. О.В. Палладіна НАН України.  

13.00 – 14.00 Обід 
14.00 – 15.30 Лекційне заняття: «Глобальні зміни клімату». 

Кубланов Семен Хенович, національний експерт 
з питань зміни клімату  

15.35- 17.00 Презентація. Сучасні засоби навчання: 
«Віртуальні науково-дослідницькі лабораторії: 
біохімії та агробіологічних досліджень». Методи-
ка роботи. 

17.00 – 18.00 №3 Тренінг. 
Атмосферні дослідження. Початковий: введення, 
як проводити дослідження, де, короткий огляд мо-
жливих протоколів дослідження. Керівник тренін-
гу: Івасюнько О.В, методист НЕНЦ. 

18.00 – 18.30 Обговорення планів на наступний рік. 
18.30 – 19.00 Вечеря 

27 червня (середа)  
9.30 – 9.35 Короткий огляд дня 
9.35 – 10.35 №4 Тренінг. Дослідження щільності хмарного по-

криву. Теоретичне заняття. Керівник тренінгу: Се-
редницька К.Р. (каб.№26) 

10.35 – 11.05 №5 Тренінг. Практичне заняття на метеорологіч-
ному майданчику. Керівники тренінгу: Середниць-
ка К.Р., Івасюнько О.В.  (каб.№26) 

11.05 – 11.15 Кава-брейк 
11.15 – 11.30 Презентація конкурсу «Географічний майданчик» 
11.30 – 13.00 Тренінг. 

Введення електронних даних до мережі Інтернет. – 
1 год 30 хв. Місце проведення: каб. №19. Керівни-
ки тренінгу: Середницька К.Р., Івасюнько О.В.  

13.00 – 13.30 Закриття. Вручення сертифікатів 
14.00 Від’їзд учасників тренінгу 


