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Директорам закладів 

позашкільної        освіти 

Директорам закладів загальної 

середньої освіти 

 

Про проведення Всеукраїнського 

навчального тренінгу 

для регіональних координаторів  

програми GLOBE в Україні 

 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 04.01.2018 №12 

«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік» з12 по 14 

червня 2018 року у Івано-Франківській області Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Івано-Франківським 

обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Івано-

Франківської обласної ради буде проведений Всеукраїнський навчальний 

тренінг для регіональних  координаторів програми  GLOBE в Україні. 

 До участі у навчальному тренінгу запрошуються координатори програми 

GLOBE в регіонах. 

 В рамках навчального тренінгу: щорічне звітування з програми  GLOBE в 

регіонах, навчально-пізнавальні екскурсії в природу, обговорення планів щодо 

розвитку програми в Україні, обмін досвідом роботи. 

mailto:if_odencum@ukr.net


З метою належної організації навчального тренінгу просимо до 10 травня 

2018 року  учасників заходу  заповнити заявку (додаток 1), інформувати про 

вид транспорту і час прибуття. Інформацію надіслати   на електронну адресу 

if_odencum@ukr.net. 

 Програмою заходу (додаток 2) заплановані екскурсії в умовах гірської 

місцевості, тому учасники навчального тренінгу  повинні мати з собою зручний 

одяг, змінне взуття з розрахунком на холодну погоду та дощі.  

 Заїзд та реєстрація учасників 12 червня 2018 року до 11.30 год. за 

адресою:  смт. Делятин, вул.16 липня, 36 готель «Маливо», Надвірнянського 

району, Івано-Франківської області. 

 Орієнтовні витрати на: проживання – від 250 грн. за добу, харчування – 

від 200 грн. за добу. 

 Від’їзд – 14 червня після 15.30 год. Учасників заходу просимо завчасно 

придбати квітки на зворотній шлях. 

 Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

 Додаткова інформація за телефонами: 

 у м.Києві –(097) 563-87-94 Наталія Миколаївна Федоренко, 

 м.Івано-Франківськ – (096)954-30-44  Ірина Миколаївна Кухар. 

 Додатки: на 5 аркушах. 

 

 

 

               Директор                                                                          Тамара Гудзик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Додаток 1 

         до листа ОЕНЦУМ 

                                                                                          від 23.03.2018р. № 01-22/17 

 

 

 

 

 

Заявка 

учасника Всеукраїнського навчального тренінгу для регіональних 

координаторів програми GLOBE в Україні 

 

Прізвище______________________________________________________ 

Ім’я___________________________________________________________ 

По батькові____________________________________________________ 

Назва та адреса закладу__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Посада________________________________________________________ 

Контактний телефон_____________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

Час прибуття____________________ 

Вид транспорту__________________ 

Час від’їзду______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до листа ОЕНЦУМ 

                                                                                 від 23.03.2018р. № 01-22/17 

 

 

Орієнтовна програма  

проведення Всеукраїнського навчального тренінгу  для координаторів 

програми GLOBE В Україні  

12-14 червня 2018 року 

 

           1 день, 12 червня 

Час Зміст Місце проведення Відповідальні  

До 

11.30 

Заїзд, реєстрація, розміщення 

учасників Всеукраїнського 

навчального тренінгу для 

координаторів програми GLOBE в 

Україні 

смт. Делятин 

(вул.16 липня, 36 

готель «Маливо») 

Тамара Гудзик  

(директор 

ОЕНЦУМ) 

11.30-

12.00 

Відкриття Всеукраїнського 

семінару-тренінгу 

Вітальне слово: 

-представник департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації; 

-представники НЕНЦ, КНПП, 

МДЕС; 

-Гудзик Т.В., директор Івано-

Франківського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської 

молоді Івано-Франківської обласної 

ради. 

Конференц-зала  

готелю «Маливо» 

Тамара Гудзик  

12.00-

13.00 

 

 

 

 

Підведення підсумків роботи у 

програмі  GLOBE за 2017-2018 

навчальний рік. Презентація 

проектів, досліджень та практик 

втілення програми у закладах освіти. 

Ідеї та перспективи розвитку. 

 

 

 

Конференц-зала  

готелю«Маливо» 

 

 

 

 

Наталія Федоренко 

(заступник 

координатора 

програми GLOBE в 

Україні, методист 

НЕНЦ) 

13.00-

13.30 

 

Обід 

 

Готель «Маливо» 

 

Тамара Гудзик  



 

13.30-

14.30 

 

Тренінг «Фенологічні 

спостереження за рослинами за 

міжнародною науково-освітньою 

програмою GLOBE. 

 

Конференц-зала  

готелю «Маливо» 

 

Наталія Федоренко  

14.30-

14.50 

Переїзд до м. Яремче.   

14.50-

17.40 

 

Тренінг «Методика проведення 

польових досліджень з ботаніки» 

(екскурсія еколого-пізнавальною 

стежкою «Скелі Олекси Довбуша»). 

 

 Любов Косило  

(керівник гуртків 

ОЕНЦУМ 

 

17.40-

18.00 

Переїзд до смт. Делятин    

18.00-

19.00 

Вечеря Готель «Маливо» Тамара Гудзик 

  

 

2 день, 13 червня 

 

  

8.00-

8.30 

Сніданок Готель «Маливо» Тамара Гудзик  

8.30-

8.50 

Переїзд до м. Яремче    

8.50-

9.00 

9.00-

10.30 

 

10.30-

11.15 

 

 

11.15-

12.00 

 

12.00-

12.40 

 

 

 

- Вітальне слово в.о. директора 

КНПП Слободяна В.Я.; 

- навчальний тренінг: «Експрес-

аналіз на вміст нітратів та солей у 

воді»; 

-Тренінгове заняття «Основні 

методи дослідження наземного 

покриву» (екскурсія екологічною 

стежкою КНПП «Босонога стежка»). 

- відвідання реабілітаційного центру 

диких тварин КНПП «Вольєрне 

господарство», 

-екскурсія в парк-музей «Карпати в 

мініатюрі»  

КНПП, вул.Стуса,6 Володимир 

Слободян  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

12.40-

13.00 

 

 Переїзд до смт. Делятин 

  

13.00-

13.30 

Обід Готель«Маливо» Тамара Гудзик  



13.30-

14.00 

 

Переїзд м.Надвірна   

 

14.00-

15.00 

 

Віртуальна екскурсія по науково-

пізнавальній стежці «Греготи 

Горган» 

м.Надвірна, 

вул.Комарова, 7, 

природний 

заповідник 

«Горгани» 

В.о.директора 

природного 

заповідника 

«Горгани» 

Ярослав Петращук  

 

 

15.00-

16.30 

16.30-

16.45 

16.45-

17.30 

 Тренінги: 

 

-«Користування міжнародним веб-

сайтом програми GLOBE»; 

Перерва 

 

-«Атмосферні спостереження за 

міжнародною науково-освітньою 

програмою GLOBE внесення даних 

на сайт»; 

 

 

м.Надвірна, 

вул.Комарова,7, 

природний 

заповідник 

«Горгани» 

 

 

 

Наталія Федоренко  

 

 

 

Людмила 

Гайдаченко  

(завідувач 

методичного 

відділу 

комунального 

закладу «Станція 

юних натуралістів» 

Рівненської 

обласної ради 

 

 

17.30-

18.00 

Переїзд до смт. Делятин   

18.00-

19.00 

Вечеря Готель«Маливо» Тамара Гудзик  

  

 

3 день, 14 червня 

 

  

8.00-

8.30 

Сніданок Готель«Маливо»  

8.30-

10.00 

Переїзд до Івано-Франківська   

10.00-

11.00 

З міжнародного досвіду роботи за 

програмою GLOBE Івано-

Франківської міської дитячої 

екологічної станцію (екскурсія на 

Івано-Франківську міську дитячу 

екологічну станцію). 

МДЕС, 

вул.Ленкавського, 

17 

Ганна Левицька  

(директор МДЕС) 



 

 

 

 

 

 

 

 

11.15-

12.00 

Впровадження методик дослідження 

навколишнього середовища за 

програмою GLOBE в позашкільних 

закладах освіти України на прикладі 

роботи ОЕНЦУМ. 

ОЕНЦУМ,    

вул. Набережна  

ім. В.Стефаника, 

34 «б» 

Тамара Гудзик 

12.00-

12.45 

Вручення сертифікатів учасникам  

Всеукраїнського навчального 

тренінгу для координаторів 

програми GLOBE в Україні та 

закриття заходу 

Актова зала 

ОЕНЦУМ 

Наталія Федоренко  

13.00-

13.30 

Обід Їдальня Івано-

Франківського 

національного 

технічного 

університету 

нафти і газу,  

вул. Карпатська, 15 

Тамара Гудзик  

13.30-

15.30 

Екскурсія «Вулицями Станіславова» м.Івано-

Франківськ 

Михайло Косило  

(директор Івано-

Франківського 

обласного 

державного центру 

туризму і 

краєзнавства 

учнівської молоді.) 

З 

15.30. 

Від’їзд учасників Всеукраїнського 

навчального тренінгу для 

координаторів 

програми GLOBE в Україні 

  


