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Директорам позашкільних 
навчальних закладів

Директорам загальноосвітніх
 навчальних закладів

Про проведення Всеукраїнського
семінару-тренінгу для координаторів
програми GLOBE в Україні

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 06.02.2015
№99  „Про  затвердження  плану  навчальних  семінарів  педагогічних
працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2015  рік”
з 03 до 05 червня 2015 року у Закарпатській області Національним еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з  Закарпатським
обласним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  буде
проведений  Всеукраїнський  семінар-тренінг  для  координаторів  програми
GLOBE в Україні (програма додається).

До участі в навчальному тренінгу запрошуються координатори програми
GLOBE в регіонах.

У  рамках  семінару-тренінгу  будуть  проведені:  навчальні  тренінги,
щорічне  звітування  з  програми,  навчально-пізнавальні  екскурсії,
обговорення  планів  щодо  розвитку  програми  в  Україні,  творчі  зустрічі  з
провідними вченими, обмін досвідом роботи.

Заїзд  та  реєстрація  учасників  –  3  червня  до  12.00  год.  За  адресою:
м.Ужгород,  вул.Собранецька 150,  навчально-методичний  центр  „Візит”.
Проїзд  від  залізничного  вокзалу  станції  „Ужгород”  та  автовокзалу:
маршрутним автобусом №58, №19 до зупинки „Ера”.

Від’їзд  –  5  червня  після  15.00.  Учасників  заходу  просимо  завчасно
придбати квитки на зворотній шлях.

Для  організації  участі  в  заході  просимо  до  15  квітня  подати
оргкомітету  заявку (додається)  на  участь  у  заході  та  повідомити  про  вид
транспорту  і  час  прибуття  до  м.Ужгород  на  електронну  адресу:
zoenc  .  zag  @  gmail  .  com.

mailto:zoenc.zag@gmail.com
mailto:nenc@nenc.gov.ua


Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Детальна  інформація  про  умови  участі  у  Всеукраїнському  семінарі-
тренінгу для координаторів  програми  GLOBE:у м.  Києві  –  за  телефоном:
0 (44) 430-04-91 е-mail: victoriya  @  nenc  .  gov  .  ua; у м. Ужгород – за телефонами
0 (312) 64-18-78, 0 (312) 64-12-33, zoenc  .  zag  @  gmail  .  com.

Директор НЕНЦ В.В.Вербицький

mailto:zoenc.zag@gmail.com
mailto:victoriya@nenc.gov.ua


Додаток до листа
 НЕНЦ МОН України

Програма 
проведення Всеукраїнського семінару-тренінгу для координаторів

програми GLOBE в Україні
03-05 червня 2015 року

Час Зміст Місце проведення
1 день, 03 червня

До12.00 Заїзд, реєстрація та розміщення 
учасників Всеукраїнського семінару- 
тренінгу

 м.Ужгород, 
вул.Собранецька 150,
навчально-методичний 
центр «Візит»

12.00-
13.00

Екскурсія по місту Ужгород

13.00 – 
14.00

Обід

14.00-
14.20

Переїзд до Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді

14.20-
15.00

Урочисте  відкриття  семінару-
практикуму:
Вітальне слово:
-  Мотильчак  М.  А.,  директор
Департаменту  освіти  і  науки
Закарпатської ОДА;
-  Вербицький  В.  В.,  директор
Національного  еколого-
натуралістичного  центру  МОН
України,  доктор  педагогічних  наук,
професор;
-  Геревич  О.  В.,  директор
Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської
молоді

Закарпатський обласний 
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

15.00 – 
17.00

Звіти  представників  координаторів
програми GLOBE в областях 

Закарпатський  обласний
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

17.00-
17.40

Знайомство  з  роботою  лабораторії
спостережень за  станом  забруднення
атмосферного повітря Закарпатського
Гідрометцентру 
Лобко  В.Ю.,  начальник  ЛСЗА
Закарпатського ЦГМ

Лабораторія
спостережень  за  станом
забруднення
атмосферного  повітря
Закарпатського
Гідрометцентру



17.50-
18.30

Навчальний  тренінг:  «Методика
проведення  гідробіологічних
досліджень».
Осійський  Е.Й.,  начальник  відділу
водних  ресурсів,  обліку
використання  вод  та  моніторингу
довкілля

Басейнове управління 
водних ресурсів річки 
Тиса 

18.30-
19.00

Переїзд до навчально-методичного 
центру «Візит»

19.00-
20.00

Вечеря

2 день, 04 червня
07.00-
08.00

Сніданок

08.00-
10.30

Переїзд у Хустський район

10.30-
11.00

Екскурсія  в  еколого-освітній  центр
«Музей  нарцису»  Карпатського
біосферного заповідника

«Долина нарцисів» 
Карпатський біосферний
заповідник

11.10-
12.00

Навчальний  тренінг:  «Методика
проведення  польових  досліджень  з
ботаніки». 
Мигаль  А.М.,  доцент  кафедри
лісівництва  Ужгородського
національного університету

«Долина нарцисів» 
Карпатський біосферний
заповідник

12.00-
12.15

Екскурсія по Хустській філії ЗОЕНЦ,
натуралістичній базі «Нарцис»

Хустська філія ЗОЕНЦ

12.20-
13.00

Навчальний  тренінг:  «Методика
проведення польових вимірювань для
дослідження  характеристики
ґрунту».
Покиньчереда  В.Ф.,  науковий
співробітник  Карпатського
біосферного заповідника

Хустська філія ЗОЕНЦ

13.00-
14.00

Обід Хустська філія ЗОЕНЦ

14.00-
14.30

Переїзд  до  с.  Крива  Хустського
району

14.30-
15.00

Навчальний  тренінг:  «Методика
проведення  гідробіологічних
досліджень русла річки Тиса».
Осійський  Е.Й.,  начальник  відділу
водних  ресурсів,  обліку
використання  вод  та  моніторингу

Автоматизована 
гідрометеорологічна 
станція в с.Крива 
Хустського району



довкілля
15.30-
17.30

Навчально-пізнавальний  практикум:
«Візуальне  спостереження  за
рослинним і тваринним світом річки
Тиса». 
Геревич  О.В., директор
Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської
молоді;
Кузьма В.Ю., заступник директора з
навчально-виховної  та  методичної
роботи  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;
Покиньчереда  В.Ф.,  науковий
співробітник  Карпатського
біосферного заповідника;
Мигаль А.М., доцент кафедри 
лісівництва УжНУ

Сплав по річці Тиса за 
маршрутом 
Хуст-Чорна гора

17.30-
18.00

Знайомство  з  природо-заповідним
об’єктом «Чорна гора» Карпатського
біосферного заповідника

«Чорна гора»
Карпатський біосферний
заповідник

18.00-
19.00

Вечеря

19.00-
21.00

Переїзд до м.Ужгород

3 день, 05 червня
08.00-
09.00

Сніданок

09.00-
10.00

Навчальний  тренінг  з  користування
веб-сайтом www  .  globe  .  ua
Пустільнік  Н.В.,  заступник
національного  координатора
програми «Globe» в Україні

Закарпатський обласний 
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

10.00-
11.00

Навчальний  тренінг:  «Методика
проведення  дослідження  стану
забруднення атмосфери».
Лобко  В.Ю.,  начальник  ЛСЗА
Закарпатського ЦГМ

Закарпатський обласний 
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

11.00-
11.10

Кава-брейк

11.10-
12.40

Круглий  стіл  на  тему:  «Ефективне
управління  програмою  GLOBE на
місцях,  діяльність  регіональних

Закарпатський обласний 
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

http://www.globe.ua/


координаторів та ради GLOBE»
12.40-
13.00

Переїзд  до  навчально-методичного
центру «Візит»

13.00-
13.30

Урочисте  закриття  семінару-
практикуму.
Вручення сертифікатів

Навчально-методичний 
центр „Візит”

14.00-
15.00

Обід

З 15.00 Від’їзд  учасників  Всеукраїнського
семінару-тренінгу



Додаток
до листа НЕНЦ МОН України

Заявка
на участь у Всеукраїнському навчальному тренінгу

 для координаторів програми GLOBE в Україні

Область:__________________________________________________________

Заклад освіти: _____________________________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника 

тренінгу:__________________________________________________________

Контактний телефон, електронна адреса 

учасника:_______________________

Тема виступу:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

Необхідні засоби для презентації:_____________________________________

Директор________________________________________________________

МП


