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Пам’ятайте! Пароль до облікового запису 

студента тут не відновлюється. З цією 

метою увійдіть до вашого облікового 

запису і перейдіть до вашої публічної 

сторінки. Натисніть на назву облікового 

запису студента і введіть новий пароль.
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Головне меню

Про програму

Приєднатися

Пройти тренінг

Працюємо за програмою GLOBE

Працюємо з даними вимірювань

Спільнота

Новини та події

Підтримка
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About GLOBE - Про програму GLOBE

У цьому розділі ви знайдете короткий огляд

програми, її історію, політику, вплив на

світову спільноту та статистичні показники,

річні звіти, стратегічний план, інформацію про

організацію тощо.
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Join - Приєднатися

Тут висвітлюються переваги приєднання до

програми учителів та партнерів; інформація для

членів міжнародної STEM мережі GLOBE,

“випускників” програми та спостерігачів за

навколишнім середовищем, які беруть участь у

міжнародній ініціативі з громадянської науки.

На цій же сторінці реєструються.

Також можна підписатись на розсилку новин, 

зайшовши в підрозділ Opt-In
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Opt-In – Підписатися на новини

Ваша електронна пошта

Ваше ім’я (англійською)

Ваше прізвище (англійською)
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Get Trained – Пройти тренінг

Розділ Get Treined допоможе вам вибрати шлях, 

яким ви хотіли б пройти тренування і стати 

вчителем GLOBE:

- взяти участь у семінарі, який відбудеться у

вашому регіоні

або

- використовуючи веб-сайт програми GLOBE

Також тут розміщені додаткові електронні модулі 

для підготовки до тренування.
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Do GLOBE - Працюємо за програмою GLOBE

Про те, чим ви можете займатись, беручи участь у

програмі GLOBE, висвітлено у розділі Do GLOBE.

Тут ви знайдете путівник, допоміжну інформацію

(презентації, відеоролики тощо) для учителів

GLOBE, англомовні та деякі перекладені

матеріали з різних напрямів роботи програми, а

також інформацію як для школярів, студентів, так

і для учасників громадянської науки.
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GLOBE Data - Працюємо з даними вимірювань

В цьому розділі ви знайдете детальні інструкції: як

вносити дані до міжнародної бази програми GLOBE та

якими способами це можна зробити; описуються

методи візуалізації (картографування, графіки,

експорт) даних, а також можна переглянути віртуальну

дошку пошани, на якій розміщені найактивніші

учасники програми.
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Community - Спільнота

У пошуку друзів, однодумців, колег у будь-якому

куточку світу вам допоможе розділ Community,

де ви знайдете різноманітні спільноти та

товариства, і зможете приєднатися до них.
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Support - Підтримка

У цьому розділі ви можете звернутися до Команди підтримки з

питаннями, які у вас виникають під час роботи з програмою.

Тут представлена інформація про всі новини та події (зустрічі,

семінари, симпозіуми тощо), а також календар подій.

News & Events - Новини та події



Натисніть на своє ім'я в правому верхньому кутку,

щоб перейти до перегляду своєї інформації:

My Account (Мій аккаунт)

• My Account / Мій обліковий запис

Ukraine



Деталі – ім'я, email, фото– завантажте фото
Пароль
Організація – до якої організації/школи ви належите
Сайти – ваш сайт, до яких спільнот ви приєднались
Групи користувачів GLOBE – ваші ролі в GLOBE. Це статус аккаунту, 

тип користувача, менеджер організації/школи. Щоб управляти 
сторінкою школи, поле Менеджер організації повинно бути відмічене. 

GLOBE Інформація – уподобання і інформація (мова)
Підписка на розсилку
GLOBE Тренінг – записи про ваші тренінги та сертифікати
Інші поля зрозумілі

Перевірте ці секції на достовірність. Оновіть інформацію, якщо потрібно.
Не забувайте натискати “Save” внизу сторінки якщо ви вносите зміни
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Спробуйте…

• Додати фото і посаду

• Подивіться на свої Групи користувачів GLOBE і впевніться, що 

інформація вірна.

• Перевірте адресу і номер телефону.

• Додайте сторінки в соціальних мережах (за бажанням).

Перевірте себе
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Ваша сторінка містить інформацію про вас і вашу роль в GLOBE

Натисніть на своє ім'я в правому верхньому кутку, щоб перейти 

до вашої сторінки: “My Page”

• My Page / Моя сторінка
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Використовуючи іконку з олівцем додайте або змініть 

інформацію про себе
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Введіть правильну кількість 

учнів (внизу на синьому фоні)
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Спробуйте…

• Перейти на “My page” і додати якусь інформацію.

• Натисніть “Edit” щоб виправити кількість учнів.

Перевірте себе
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Створення учнівського облікового запису

•Кожен вчитель може створити до 50 учнівських аккаунтів

•Учні можуть зайти на свій аккаунт і:
- Вносити дані замість вчителя (дійсні та з метою тренування)

- Писати коментарі і питання на форумах

- Додавати когось у друзі і писати на їхній стіні 

- Завантажувати фотографії на сторінку школи

•Учні не можуть:
- Змінювати сторінку школи

- Мати власну сторінку Mypage

- Змінювати пароль, ім'я та іншу інформацію про них

•Учнівські аккаунти:
- Не повинні показувати ім'я учня

- Автоматично додають у друзі вчителя, щоб вчитель завжди міг 

бачити, що учні пишуть

- Автоматично видаляються з видаленням аккаунта вчителя
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Коли вчитель переходить на свою сторінку Мypage він бачить 

список шкіл, до яких належить і опцію Створення учнівського 

аккаунта для кожної школи:

Натиснувши “new account” можна 

розпочати створення аккаунта:
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Вчителі обирають логін 

для учня. Вчитель може 

створити власний логін 

для учня або використати 

запропонований (на основі 

назви школи та вашого 

email)

Будь ласка, не 

використовуйте ім'я учня

На вибір можна додати ім'я 

для відображення на екрані 

для кращої ідентифікації та 

розуміння призначення та 

природи аккаунту.

Будь ласка, не 

використовуйте ім'я учня

Далі запроваджуємо 

пароль.  Це мають бути і 

цифри і літери, як мінімум 

1 літера велика. Все 

англійською.

New accaunt - Новий аккаунт
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Після того як аккаунт створений його можна відредагувати,

натиснувши на нього:

Аккаунт можна видалити натиснувши “x”.
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Тест

Перевірте себе

Спробуйте…

• Створіть учнівський аккаунт, запишіть e-mail і пароль.

• Перейдіть на MyPage/Collaboration і перевірте чи учень доданий 

до вас у друзі.

• Вийдіть з вашого аккаунта і зайдіть як учень.

• Перейдіть на сторінку MyPage і подивіться різницю між вашою 

сторінкою і сторінкою учня.
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Як пройти тренінг і здобути статус вчителя 

GLOBE 

Щоб стати підготовленим вчителем GLOBE, мати право вносити 

дані та отримати доступ до міжнародної бази даних GLOBE, вам 

потрібно:

• взяти участь хоча б в одному семінарі-тренінгу програми. Для

участі школи у програмі GLOBE, принаймні один з її викладачів

повинен пройти підготовку за методикою збору даних та проведення

наукових досліджень у програмі GLOBE

або

• пройти онлайн-тренування самостійно на міжнародному веб-сайті

GLOBE (курс доступний лише англійською мовою) та тестування.

Ukraine



Вступ до програми GLOBE (Introduction to GLOBE) – обов’язковий для 

всіх (без нього не буде надано доступу для проходження інших тестів)

Біосферні дослідження

•Вступ до Біосфери (Introduction to Biosphere)

•Розвиток бруньок і листя – Дерева та кущі (Green Up-Green Down -

Tree and Shrub Green-Up)

Атмосферні дослідження

•Вступ до Атмосфери (Introduction to Atmosphere)

•Температура повітря (Air Temperature)

та інші
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УСПІХІВ!


