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Огляд програми 

• GLOBE - Глобальне вивчення та спостереження з метою 
поліпшення довкілля. 

• Місія програми – сприяння навчанню та викладанню 
природничих наук, підвищення екологічної свідомості, 
активізація наукових відкриттів. 

• Підтримується: NASA, NOAA, NSF, Державним 
департаментом США, МОН України. 

• Сьогодні в програмі 116 країн, більше 27 000 шкіл, 20 
000 вчителів, які зробили майже 125 000 000 
вимірювань. 



GLOBE в Україні 

• Координатором  є 
Національний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді МОН України 
(директор В.В. Вербицький). 

• Підтримується: МОН, ДКАУ, 
Укргідрометцентр. 

• Активну участь беруть близько 
60 позашкільних та 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, 22 380 вимірювань, 
39 відзнак за найбільшу 
кількість спостережень. 

• Україна є частиною регіону 
Європа та Євразія та входить 
до Колегії GLOBE Європи та 
Євразії. 
 



Матеріали GLOBE 

• Українська веб-сторінка: 
https://nenc.gov.ua/old/index.php?q=globe (або зайти на 
сайт www.nenc.gov.ua з лівого боку прокрутити вниз до 
«Програма GLOBE». 

• На сторінці є розділ «Матеріали», який поділяється на: 
посібники, інструктажі та інше. 

• Розділ Інструктажі містить ряд матеріалів, які 
допоможуть вам зорієнтуватися на основному веб-сайті 
програми (www.globe.gov), внесенні даних, їх отриманні 
тощо. 

• Інший ресурс – це розділ «Розклад вебінарів», де можна 
завантажити презентації і відео з вебінарів. Сьогоднішня 
презентація та відео також будуть розміщені там. 

https://nenc.gov.ua/old/index.php?q=globe
http://www.nenc.gov.ua/
http://www.globe.gov/


Візуалізація та отримання даних 

• Аналіз та інтерпретація даних – це обов’язковий крок 
будь-якого дослідження. 

• Візуалізація та отримання даних – це найпростіший 
спосіб дослідження GLOBE (не обов’язково навіть бути 
зареєстрованим на сайті, адже база даних відкрита для 
всіх). 

• GLOBE надає можливість використовувати мапи, графіки, 
таблиці. Користувачі також можуть завантажити дані для 
самостійного аналізу. 

• Раніше інструмент отримання був лише один – система 
візуалізації та отримання даних через мапу - 
http://vis.globe.gov/GLOBE/, але нещодавно GLOBE 
запустила новий інструмент отримання даних (Advanced 
Data Access Tool) з яким ми сьогодні ознайомимося. 
 

http://vis.globe.gov/GLOBE/
http://www.globe.gov/globe-data/retrieve-data
http://www.globe.gov/globe-data/retrieve-data


Новий інструмент отримання даних 1/1  

• Інструмент дозволяє вам знаходити і 
отримувати GLOBE дані, використовуючи 
декілька пошукових параметрів. У вас 
з’явиться перелік ділянок, які мають дані, 
які ви вказали при пошуку. З цих ділянок ви 
можете або уточнити свій пошук та/або 
завантажити дані в CSV файл для аналізу. 
Також можна завантажити CSV файл, який 
показуватиме скільки даних є доступними 
на кожній ділянці. 

 



Новий інструмент отримання даних 1/2 

• Як знайти? 



Новий інструмент отримання даних 1/3 



Новий інструмент отримання даних 1/4 

 



Новий інструмент отримання даних 1/5 

• Загальні вказівки: 
• Можна вибрати щонайменше 1 протокол, але не більше 5; 
• Застосування різноманітних фільтрів заохочується; 
• Кожен тип фільтру має різні параметри; 
• За умовчанням стоїть, що усі дані з усіх ділянок зі списку будуть 

включені у CSV файл з вимірюваннями; 
• Можливість завантажити дані специфічних ділянок зі списку 

доступна лише тоді, коли кількість ділянок 50 і менше 
(насправді трохи більше); 

• Використовуйте «-» (мінус) для широт пд. півкулі і довготи 
західної півкулі; 

 
Для початку виберемо параметр з фільтру зліва. У нас є фільтри 
двох типів: по даних і по ділянках. 

 



Обираємо фільтр протоколи: ми вибрали 
температуру повітря в сонячний полудень (Air 
Temperature Noons) і розпуск листя (Green-Up) 

 



З’явився перелік ділянок, які мають 
такі дані 

 



Якщо ми спробуємо завантажити файл з даними – 
не вийде, бо даних забагато. Отже, потрібно 

застосувати додаткові фільтри 



Отже, виберемо діапазон даних, які нас 
цікавлять. Наприклад, з 1.03.15 по 31.05.15 



Як бачимо, кількість ділянок, які мають дані 
зменшилася до 226, а даних – до 5807 

 



Ще один фільтр – за кількістю вимірювань. Наприклад, ми 
хочемо бачити тільки ті ділянки, які мають більше 100 

вимірювань. В даному прикладі – ми не застосовували цей 
фільтр 

 



Наступна група фільтрів – це по ділянках. Ми можемо 
відфільтрувати дані за безпосередньо назвою ділянки. Інший 

варіант – за країною або штатом (для США). Можливості 
фільтрувати за назвою міста ще немає. Наприклад, візьмемо 

Україну 
 



Як бачимо, залишилася 131 ділянка та 
2855 даних 

 



Наступні фільтри – за близькістю до 
озера чи річки, за назвою школи чи 

ім’ям вчителя 



За висотою над рівнем моря, 
широтою/довготою та близькістю до 

певної широти/довготи 



Також, справа у таблиці ми можемо організувати 
знайдені ділянки не за алфавітом (як стоїть за 

умовчанням), а за широтою, довготою чи висотою. 
Наприклад, за широтою, як у даному випадку 



Якщо ми обрали усі параметри, що нас 
цікавлять, ми можемо завантажувати самі 

дані у вигляді CSV файлу 

Також, у вас є можливість завантажити CSV 
файл зі списком ділянок та кількістю 
даних внесених з кожної з них 



Готово! Дані завантажені у вигляді CSV файлу, який ви можете 
відкрити через MS Excel. Примітка: іноді дані не розділяються 
на колонки. Тоді потрібно відкрити MS Excel, вибрати Данные 
--- Из текста --- вибрати CSV файл, який потрібно відкрити --- 

вибрати, символом-разделителем является запятая 



Інструмент візуалізації даних через 
мапу 

• Темі візуалізації та отримання даних був присвячений 
вебінар минулого року та декілька тренінгів; 

• Завантажити детальну презентацію  GLOBE:  
Отримання і візуалізація даних можна знову ж таки в 
розділі «Інструктажі» на українській сторінці GLOBE; 

• Загалом інструмент дозволяє бачити дані GLOBE на мапі 
світу, визначати набори даних, які вас цікавлять, 
створювати графіки і таблиці даних, а також (так само як 
і з попереднім інструментом) експортувати дані для 
подальшого аналізу у вигляді CSV файлу; 

• Ми зупинимося на деяких нових можливостях, які 
з’явилися; 

https://nenc.gov.ua/old/GLOBE/Instructions/Viz tutorial new.rar
https://nenc.gov.ua/old/GLOBE/Instructions/Viz tutorial new.rar
https://nenc.gov.ua/old/GLOBE/Instructions/Viz tutorial new.rar
https://nenc.gov.ua/old/GLOBE/Instructions/Viz tutorial new.rar


Виберіть GLOBE Data меню і натисніть Visualize and Retrieve Data. Чи використайте  
кнопку справа 



Натисніть Enter the Visualization System лінк.  



Це сторінка візуалізації даних. Прочитайте вітальне слово і закрийте його. Кнопка 
       це лінк на інструкцію (англ.м.) 



Огляд можливостей 

Тип мапи 

Шари 

Контроль руху 

Фільтри 

Легенда 

Курсор широта/довгота 

Мульти
графіки 

Дата мапи 

Ділянки з 
даними 

Основні шари 

Help, Google Earth, Current Location Indicator 



Нове – додали шари наукових даних 
із супутників  



Отже, ви можете бачити дані з різних супутникових місій, які збирають ті ж самі 
дані, що і учні за протоколами GLOBE. Раніше ці дані потрібно було шукати на 

спеціальних сайтах. Тепер вони відображаються на мапі. Функція ще 
вдосконалюється. На разі можна лише бачити такі дані: Земля вночі, оптична 

товщина аерозолів, температура земної поверхні, хлорофіл А, опади, ґрунтова 
волога. 



Як використати нову можливість? 
• Показати зв’язок даних, які збирають учні зі справжньою 

наукою та важливість їх регулярних спостережень, адже будь-
які супутникові дані потребують валдіації з Землі; 

• Для доповнення на заняттях біології, географії, екології, 
різноманітних практичних завдань з використанням мапи; 

• Зацікавити учнів у дослідженні супутників та участі у спільних з 
GLOBE кампаніях (наприклад, SMAP); 

• Приклад завдання: передбачити час коли супутник пройде над 
територією і в цей час зробити спостереження GLOBE, а потім 
порівняти супутниковий знімок з власними даними. Примітка: 
оскільки на мапі не відображається детальна інформація про 
кожну, її потрібно знайти на інших ресурсах. Наприклад, 
хороший ресурс для порівняння наземних і супутникових 
спостережень за хмарами: http://scool.larc.nasa.gov/  

http://scool.larc.nasa.gov/
http://scool.larc.nasa.gov/


Можна поєднувати шари даних GLOBE і мапи супутникових 
місій. Наприклад, беремо супутниковий шар «Температура 

земної поверхні» і накладаємо шар GLOBE даних про 
температури в сонячний полудень. 



Пошук партнера для співпраці через 
веб-сайти GLOBE 



Після натискання на кнопку у вас з’явиться повідомлення про те, що потрібно підтвердити свій 
профіль. Тобто, впевнитися, що вся інформація вірна (пам’ятайте, що ви можете змінити 

інформацію натиснувши в правому верхньому кутку на своє ім’я і обрашви My Account). У вас 
обов’язково повинно бути слово «Yes» навпроти «Interested in Collaborating). Також, ви можете 

одразу відредагувати протоколи в яких зацікавлені. Натискаєте Verify and Continue. 



Ви, знову ж таки, зможете використовувати різні фільтри: за країною, мовою, членством у різних 
групах,класом учнів, яких навчає вчитель, протоколами або  сферами дослідження. Також, є 
можливість вибрати варінати стосовно внесення даних: чи вносив учитель дані протягом останнього 
року або чи вносив дані взагалі.  



1. Наприклад, ми обрали хочемо знайти будь-якого вчителя в Латвії, який 
розмовляє російською мовою і вносив дані на веб-сайт (хоча б раз). Обираємо 
потрібні фільтри, рещшту – знімаємо. Підказка: можна обрати декілька пунктів 
(країн, мов тощо) якщо утримувати клавішу Ctrl і мишкою обирати. Натискаємо 

Apply Filter (застосувати фільтр).  
 

2. На жаль, таких вчителів немає або вони не зазначили російську мову на своїй 
сторінці. Отже, потрібно поміняти параметри пошуку або розширити їх. Наприклад, 
знімемо фільтр «Латвія» і поставимо «Всі країни». Як бачимо, з’явився список вчителів 



• Далі натискаємо на ім’я вчителя, який нас зацікавив, переходимо на його 
сторінку, де ми можемо знайти більше інформації, яка нас цікавить.  

• Переходимо на вкладку «Collaboration» і натискаємо “Ask … to be your friend”. 
Учитель отримає повідомлення, додасть вас у друзі і ви зможете 
переписуватися на стіні або обмінятися емейлами і почати співпрацю. Все! 



Всеукраїнські GLOBE Ігри 2016 

4-7 липня 2016 року 
Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді 
в рамках міжнародної науково-освітньої  

програми GLOBE 



Що таке GLOBE Ігри  

• GLOBE Ігри проводяться в рамках міжнародної науково-
освітньої програми GLOBE (Глобальне вивчення та 
спостереження з метою поліпшення довкілля), що 
об'єднує вчителів, учнів та науковців зі 116 країн світу. 

• Всеукраїнські GLOBE Ігри - це 4-денна зустріч для 
школярів, які цікавляться природознавством та 
займаються програмою GLOBE, а також вчителів та 
науковців, де вони матимуть можливість представити 
результати роботи, обмінятися досвідом, відвідати 
майстер-класи провідних вчених та здобути нових 
друзів у програмі GLOBE, і, звісно ж, весело і з користю 
провести час за дослідженням природи 

• GLOBE Ігри були вперше проведені в Чехії у 1997 році. 
Зараз багато країн (Польща, Хорватія, Македонія) 
запозичили їхню практику проведення ігор. 

http://globe.gov/


Чому ми це робимо? 

• Мета Всеукраїнських GLOBE Ігор – покращення розуміння 
навколишнього середовища, підвищення екологічної свідомості 
та заохочення дітей до вивчення природничих дисциплін. 

• Тема перших українських GLOBE Ігор: «Ми займаємося наукою 
– займаємося GLOBE» 

• Завдання Всеукраїнських GLOBE Ігор: 
– покращення розуміння навколишнього середовища за допомогою 

збору даних і проведення досліджень за програмою GLOBE; 
– зацікавлення дітей у вивченні природничих дисциплін через 

спілкування з науковцями; 
– ознайомлення учасників з особливими екологічними проблемами 

та їх причинами через методику проблемно-орієнтованого 
навчання та інші методики GLOBE; 

– ініціація співпраці між школами/освітніми установами GLOBE з усіх 
регіонів України; 

– згуртування членів GLOBE спільноти через тімбілдінг, як життєво 
важливу частину освітнього досвіду. 
 

 



Хто? Де? Коли? 

• GLOBE Ігри будуть проводитися 4-7 липня 
2016 року на базі Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. 

• Загалом ми запрошуємо до 70 учасників (3-
5 дітей віком 11-18 років з одного 
навчального закладу та їх керівник). 
Учасники будуть відібрані експертним журі 
за результатами оцінки надісланих 
колективних проектів. 

 



Програма 

• 4 дні будуть заповнені цікавими та творчими 
завданнями. 

• На вас чекатимуть: 
– Геолокаційні ігри з виконанням завдань по 

дослідженню атмосфери, ґрунтів та води, рослинного 
покриву; 

– Зустріч з вченими та експертами в екології, біології, 
охороні природи, майстер-класи з побудови 
досліджень; 

– Цікаві екскурсії та експедиції; 
– Можливість представлення ваших колективних 

проектів за 2015-2016 роки у трьох категоріях: 
вирішення екологічної проблеми; перевірка гіпотези; 
спостереження і вимірювання. 



Що ви отримаєте? 

• Команди від освітніх закладів отримають сертифікат 
учасника перших Всеукраїнських GLOBE Ігор; 

• Учасники, які представили найкращий колективний 
проект за оцінкою журі будуть відмічені; 

• За результатами 4 днів групи, які проявить себе 
найкраще в різних завданнях, будуть відмічені; 

• Керівники команд матимуть можливість взяти участь у 
тренінгах по методиках дослідження програми GLOBE; 

• Ви знайдете велику кількість однодумців з усіх куточків 
України, познайомитесь з основами наукових 
досліджень у веселий спосіб, а головне 
цікаво проведете час! 

 
 



Як подати заявку на участь? 

• До 1 травня 2016 року керівник команди 
повинен обовз’яково заповнити електронну 
заявку та надіслати учнівський проект у 
вигляді презентації.  

• Детальні умови будуть оголошені у вигляді 
листа НЕНЦ, на українській сторінці GLOBE 
та в соціальних мережах найближчим 
часом. 

http://goo.gl/forms/NyeOcvoHNv
http://goo.gl/forms/NyeOcvoHNv


Міжнародний віртуальний науковий 
ярмарок GLOBE 2016 

• Ярмарок відбуваєтсья онлайн; 
• Учні з усього світу представляють свої дослідницькі 

проекти на основі своїх даних GLOBE, які вони 
внесли на веб-сайт; 

• Усі подані проекти розміщуються на сайті globe.gov, 
а потім кваліфіковані отримають шанс на стипендію 
для відвідування Щорічної зустрічі GLOBE 2016 (17-
22.07.2016, Колорадо); 

• Обмежень на кількість проектів від учасника чи від 
школи немає; 

• Дедлайн подачі: 11 березня 2016; 
• Оголошення результатів: 22 квітня 2016. 

 



Міжнародний віртуальний науковий 
ярмарок GLOBE 2016 (1) 

• Де знайти? – www.globe.gov – News&Events 
-- Events 

http://www.globe.gov/


Міжнародний віртуальний науковий 
ярмарок GLOBE 2016 (2) 

• Зліва – Virtual Science Fairs 



Міжнародний віртуальний науковий 
ярмарок GLOBE 2016 (3) 

• Основні вимоги та критерії оцінки описані на сторінці 
ярмарки: 
– Учні повинні використовувати дані, які вони внесли на веб-

сайт GLOBE; 
– Учні повинні співпрацювати з кимось із вчених, включаючи 

вчених з мережі GLOBE; 
– Проект повинен бути перкеладений англійською мовою. 

• Це чудова можливість для учнів здобути навички 
наукового дослідження, представлення та вирішення 
практичної проблеми; 

• Навіть якщо у вас немає вченого чи ви вносите мало 
даних на веб-сайт рекомендуємо вашим учням 
спробувати своїх сили, адже це надзвичайний досвід. 

http://www.globe.gov/web/globe-international-scientist-network
http://www.globe.gov/web/globe-international-scientist-network


Міжнародний віртуальний науковий 
ярмарок GLOBE 2016 (4) 

• Як подати? 
– Через інструмент Upload your 

research project 

• Що потрібно? 
– Анотація: 200 слів; 
– Текст роботи: у форматі PDF чи 

.DOCX/.DOC; 
– Презентація: посилання на відео 

(до 10 хв), перзентація 
PowerPoint з голосовим 
супроводом або постер; 

– Фото до свого проекту; 
– Форма дозволу розміщення 

фотографій. 

 • Оцінка 
• Буде проводитися вченими з мережі GLOBE. Вчені задаватимуть питання авторам проектів, їх відповіді 

також будуть враховуватися; 
• Кожен проект отримає Віртуальний дослідницький значок на якому проект може заробити від 1 до 4 

зірок. Є додаткові значки за співпрацю, вплив на місцеву спільноту, зв’язок з місцевим вченим чи вченим 
GLOBE, міжнародна співпраця чи інженерне рішення; 

• Ви можете подати проект не англійською мовою, він буде розміщений і поширений на сторінках GLOBE, 
однак оцінюватися не буде 
 
 
 



Міжнародний віртуальний науковий 
ярмарок GLOBE 2016 (5) 

• Нагороди: 
– Віртуальний дослідницький значок на сторінці 

школи; 
– Проекти, які отримали 4 зірки і принаймні 2 

додаткових значки з 4 зірками будуть брати участь 
у жеребкуванні та зможуть виграти грантові кошти 
на відвідання Щорічної GLOBE зустрічі (Колорадо, 
США): 

– $2,000 для міжнародних проектів ($2,000 на 
проект, обираються 2 проекти) 

– $1,000 для США ($1,000 на проект, обираються 2 
проекти) 

 
 
 



SMAP – кампанія по дослідженню ґрунтової вологи пов’язана 
з супутниковою місією NASA SMAP  

(Soil Moisture Active Passive Mission) 

• Як знайти? 



SMAP і GLOBE 

• Супутникова місія NASA вимірює ґрунтову вологу з космосу; 
• Дані мають важливе значення для науки, сільського господарства, 

екологічного менеджменту. Розуміння зв’язків між кругообігами води, 
вуглецю та енергії допоможе передбачати погоду і клімат; 

• Апарат проводить вимірювання ґрунтової вологи і створює денні карти 
ґрунтової вологи. Глобальне покриття – кожні три дні; 

• Зазвичай для визначення кількості води в ґрунті застосовується 
гравіметричний метод in situ. Він дає точкові вимірювання. Однак радар і 
мікрохвильовий радіометр вимірюють об’ємну ґрунтову вологу над 
територіями приблизно 10*10 км. Ґрунтові умови можуть сильно 
відрізнятися на цій території, тому чи м більше вимірювань in situ ми 
маємо тим більше даних про різницю вологості; 

• За допомогою протоколів GLOBE учні вимірюють об’ємну вологу у 
верхньому 5-см шарі ґрунту (так як і SMAP інструменти); 

• За допомогою спеціального інструменту ви можете порахувати час коли 
супутник буде проходити над вашою територією і проводити вимірювання 
саме в той час. Ученим важливо мати дані з Землі для валідації 
супутникових вимірювань. Дуже важливо вносити дані на веб-сайт, де їх 
можуть побачити вчені та інші учасники 



Додаток для смартфонів GLOBE  

• Команда GLOBE розробила мобільний додаток 
для смартфонів, планшетів тощо «Внесення 
даних GLOBE» (GLOBE Data Entry App); 

• Тепер для внесення даних вам не потрібен 
комп’ютер. Після того як ви завантажили 
додаток на свій пристрій, ви можете вносити 
дані прямо з нього. Якщо у вас немає Інтернет-
зв’язку на даний момент дані автоматично 
внесуться пізніше. 

• Інтерфейс мало відрізняється від того, що на 
веб-сайті. Особливо такий додаток може бути 
цікавий учням, які активно користуються 
смартфонами та планшетами. 

• Знайти додаток можна через Google Play Store 
(просто введіть GLOBE Data Entry) або через 
веб-сайт (Do GLOBE – Apps -- GLOBE's Data Entry 
App) 



Інші новини 

• GLOBE починає тестувати новий інструмент на веб-сайті класні кімнати GLOBE 
(GLOBE Classrooms) для шкіл-партнерів. Якщо ви маєте школу-партнера з іншої 
країни і хотіли б взяти участь у пілотному проекті, пишіть; 

• Цього року ми назвали три школи, які зробили найбільшу кількість 
спостережень (за 2015 рік). Ми збережемо цю традицію і будемо називати 
заклади з найбільшою кількістю спостережень щомісяця (або кожні три 
місяці). В кінці року найкращі школи отримають призи та сертифікати GLOBE 
за найбільшу кількість спостережень. Також, GLOBE має власні системи 
визнання (такі як GLOBE Зірка чи бронзові, срібні та золоті медалі за кількість і 
системність спостережень); 

• В кінці вересня 2016 року відбудеться Щорічна зустріч для координаторів 
програми GLOBE з Європи та Євразії. На зустріч запрошуються і вчителі GLOBE. 
Ви матимете змогу пройти тренінги за протоколами, веб-сайтом, а також 
відвідати другу освітню конференцію «Мотивуй та заохочуй школярів до 
науки», яка є надзвичайно цікавою для вчителів природничих наук і STEM. Ви 
матимете змогу відвідати тренінги, майстер-класи на наступні теми: 
– Наука через цифрове навчання; 
– Раннє проблемно-орієнтовне навчання; 
– Залучення дітей з низькими показниками в навчанні до науки. 

 
 



Контактна інформація 

• Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19. Тел.: +38 044 430 
0260. 

• Контактна особа: заступник координатора програми GLOBE в 
Україні Пустільнік Наталія Володимирівна. E-mail: 
globeukraine@gmail.com , тел.: +380679491756. 

• Вебсайт програми GLOBE в Україні: http://nenc.gov.ua/old/globe  
• Міжнародний вебсайт програми GLOBE: http://www.globe.gov/  
• Фейсбук: 
• https://www.facebook.com/globeinukraine  
• Будемо вдячні, якщо ви завпоните коротку форму-опитування 

про проведення вебінару: http://goo.gl/forms/YydHj69vmX  

mailto:globeukraine@gmail.com
http://nenc.gov.ua/globe
http://nenc.gov.ua/globe
http://www.globe.gov/
http://www.globe.gov/
https://www.facebook.com/globeinukraine
https://www.facebook.com/globeinukraine
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