
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

Від _22.04.2016_ № _3/3-9-293-16_ 

На № _________ від _____________ 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення Всеукраїнського 

навчального тренінгу для регіональних 

координаторів програми GLОВЕ в Україні 

 

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів на 2016 рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 1360, з 7 до                            

9 червня ц.р. у Сумській області Національним еколого-натуралістичним  

центром учнівської молоді спільно з Комунальним закладом Сумської обласної 

ради – Обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

буде проведений Всеукраїнський навчальний тренінг для регіональних 

координаторів програми GLОВЕ в Україні (програма додається). 
До участі в заході запрошуються координатори програми GLОВЕ в 

регіонах. 

Заїзд та реєстрація учасників – 7 червня до 12.00 год. за адресою: м. Суми, 
вул. Прокоф’єва, 38/2, готель «Олімпійський». 

Від’їзд – 9 червня після 15.00 год. Учасників заходу просимо завчасно 
придбати квитки на зворотній шлях. 

Для в заході необхідно до 10 травня пройти on-line реєстрацію. 
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Детальна інформація: у м. Київ – за телефоном: 0 (44) 30-04-91 е-mail: 

natalipustilnik@gmail.com; у м. Суми – за телефоном: 0 (542) 33-11-85, е-mail: 

unnat_ocpo@ukr.net. 

Додаток: на 2 арк. 

 

 

Директор департаменту                             В. В. Супрун 

 

 

Середницька А.Д. 481-32-51 

Вербицький В.В. 430-02-60 
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Додаток  

до листа МОН України 

від 22.04.2016 № 3/3-9-293-16 

 

Програма  

проведення Всеукраїнського навчального тренінгу 

для регіональних координаторів програми GLОВЕ в Україні 

 

Час Зміст Місце проведення 

7 червня 

До 12.00 
Заїзд, реєстрація та розміщення учасників  м. Суми, вул. Прокоф’єва, 

38/2, готель «Олімпійський» 

14.00-14.30 Відкриття Всеукраїнського навчального 

тренінгу 

наукова бібліотека навчально-

наукового інституту бізнес-

технології «УАБС» 

Сумського державного 

університету 

14.30-16.00 Звіти регіональних координаторів 

програми GLОВЕ в Україні,  

Skype-зустріч з координаторами 

європейського відділення програми (Europe 

and Eurasia Region Coordination Office) 

наукова бібліотека навчально-

наукового інституту бізнес-

технології «УАБС» 

Сумського державного 

університету 

16.00-16.30 Презентація проектів, досліджень та 

практик втілення GLОВЕ у 2015-

2016 навчальному році 

наукова бібліотека навчально-

наукового інституту бізнес-

технології «УАБС» 

Сумського державного 

університету 

16.30-17.00 Дискусійний майданчик «Залучення 

учнівської молоді до вивчення біології, 

хімії, фізики шляхом участі у межах 

програми GLОВЕ» 

наукова бібліотека навчально-

наукового інституту бізнес-

технології «УАБС» 

Сумського державного 

університету 

17.00-18.00 Тренінг з користування веб-сайтом 

www.globe.gov «Створення учнівських 

аккаунтів» 

наукова бібліотека навчально-

наукового інституту бізнес-

технології «УАБС» 

Сумського державного 

університету 

19.30-21.00 Екскурсійна програма «Суми – квітка із 

каменя» 

 

 

8 червня 2016 року 

08.30-09.30 Екскурсія до метеорологічного 

майданчика Сумського національного 

аграрного університету.  

Практична робота з теми «Внесення даних 

до протоколу Integrated 1-Day» на базі 

метеорологічного майданчика Сумського 

національного аграрного університету 

Сумський національний 

аграрний університет 

09.30-11.00 Переїзд до м.Тростянець  

11.00-12.30 Тренінгове заняття «Дослідження урочище «Нескучне» 

http://www.globe.gov/


різноманіття водних безхребетних. 

Створення ділянки спостережень, 

внесення даних до протоколу Freshwater 

Macroinvertebrates» 

Тростянецький район 

13.00-14.30 Тренінгове заняття «Дослідження ґрунтів. 

Внесення даних до протоколу Soil pH» 

урочище «Нескучне» 

Тростянецький район 

14.30-16.00 Тренінгове заняття «Дослідження 

наземного покриву. Внесення даних до 

протоколу Biometry» 

урочище «Нескучне» 

Тростянецький район 

16.00-17.30 Екскурсія історичними місцями 

м. Тростянець 

 

18.30-20.00 Переїзд до м.Суми  

9 червня 2016 року 

09.00-10.00 Практичне заняття «Внесення даних 

спостережень (training data entry) за 

напрямами «Гідрологія», «Наземний 

покрив» на сайт www.globe.gov»  

Сумський обласний центр 

позашкільної освіти та 

роботи з талановитою 

молоддю  

10.00-11.00 Круглий стіл «Розвиток програми GLОВЕ в 

регіонах (областях): ідеї та перспективи» 

Сумський обласний центр 

позашкільної освіти та 

роботи з талановитою 

молоддю  

11.00-11.30 Закриття заходу,  вручення сертифікатів Сумський обласний центр 

позашкільної освіти та 

роботи з талановитою 

молоддю 

11.30-12.30 Екскурсія до Сумського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 

Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

13.00-14.00 Екскурсія до еколого-натуралістичного 

відділу Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 

еколого-натуралістичний 

відділ Сумського обласного 

центру позашкільної освіти 

та роботи з талановитою 

молоддю 

з 15.00 Від’їзд учасників Всеукраїнського 

навчального тренінгу 
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