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Про проведення Всеукраїнських 
GLOBE Ігор 2016

Відповідно до Плану роботи НЕНЦ на 2016 рік затверджено на педагогічній раді протокол №4
від 3.12.2015 Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і
науки  України  в  рамках  міжнародної  науково-освітньої  програми  GLOBE з  22-24 червня  2016 р.
проводить Всеукраїнські GLOBE Ігри 2016 (програма додається). 

Всеукраїнські  GLOBE  Ігри  2016  –  це  3-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. 

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

До участі запрошуються команди з 3-5 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів, яким на час проведення Ігор виповнилося 11-18 років, та один супроводжуючий керівник.
Загалом на захід запрошується до 70 учасників. Перевага надаватиметься навчальним закладам, які
активно брали участь у програмі  GLOBE протягом 2015-2016 рр.  (учасники конкурсів «Календар
GLOBE»,  кампанії  «Вишнева  Україна»,  заклади,  які  вносять  велику  кількість  даних  на  веб-сайт,
заклади, які задіяні у проектах співпраці з школами з інших країн).

Для участі  в заході просимо бажаючих до  22 травня 2016 р. пройти  онлайн-реєстрацію за
посиланням:  http://goo.gl/forms/JXgA6tVtqX.  Посилання  також  розміщене  на  офіційній  сторінці
Всеукраїнських GLOBE Ігор 2016:  https://nenc.gov.ua/globe (Розділ «Новини» -  GLOBE Ігри 2016).
Список запрошених буде розміщений на сайті НЕНЦ та на офіційній сторінці Ігор 27 травня 2016 р. 

Кожна  команда  від  навчального  закладу  (не  залежно  від  кількості  учасників),  яка  буде
запрошена на Всеукраїнські GLOBE Ігри 2016, повинна підготувати коротку презентацію у довільній
формі  на  тему  «GLOBE  у  моєму  закладі».  Це  може  бути:  мультимедійна  презентація,  коротка
доповідь, виступ. Тривалість презентації –7-10 хвилин.

Витрати  на  переїзд,  проживання  та  харчування  здійснюються  за  рахунок  відряджуючої
організації.  Проживання  передбачене  в  готельному  комплексі  НЕНЦ.  Вартість  проживання:  100
грн/доба – для дітей, 170-200 грн/доба – для керівників, харчування – 70 грн/доба.

Детальна інформація про умови участі Всеукраїнських GLOBE Іграх 2016: 
2.0. на офіційній сторінці: https://nenc.gov.ua/globe (Розділ «Новини» - GLOBE Ігри 2016).
2.1. за  телефонами:  +38067-949-17-56,  +38044-430-04-91.  Email:  globeukraine@gmail.com

(Пустільнік Наталія Володимирівна – заступник координатора програми GLOBE в Україні).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор      В. В. Вербицький
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Додаток до листа НЕНЦ
№ 97 від 18.04.2016 р.

Орієнтовна програма Всеукраїнських GLOBE Ігор 2016

Дата проведення: 22-24 червня 2016 р.
Місце проведення: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
Адреса: вул. Вишгородська 19, м. Київ. Як доїхати?

Час Зміст Місце проведення
22 червня (середа)

До 13:00 Заїзд, розміщення та реєстрація учасників Готель НЕНЦ
13:00-14:00 Обід Їдальня НЕНЦ
14:00-15:00 Урочисте  відкриття  Всеукраїнських

GLOBE Ігор 2016
Майданчик  біля  готелю  або
актова зала їдальні

15:15-18:00 Презентація  від  учасників  на  тему:
«GLOBE у моєму закладі»

Актова зала їдальні

18:00-19:00 Вечеря Їдальня НЕНЦ
19:00-21:00 Культурний вечір. Кожна команда готує та

презентує  традиційну  гру  для  усіх
учасників Ігор

Майданчик  біля  готелю  або
актова зала їдальні

23 червня (четвер)
8:00-9:00 Сніданок та запис на майстер-класи Їдальня НЕНЦ
9:00-9:15 Організаційний збір Майданчик біля готелю
9:15-12:00 Майстер-класи від вчених (за протоколами

GLOBE):
Територія НЕНЦ

12:00-13:00 Майстер-клас для всіх учасників Актова зала їдальні
13:00-14:00 Обід Їдальня НЕНЦ
14:00-16:00 GLOBE Ігри Територія НЕНЦ
16:00-19:00 Візит до музею популярної науки і техніки

"Експериментаніум"
вулиця Верхній Вал, 2

19:00-20:00 Вечеря Їдальня НЕНЦ
20:00-21:00 Вечір астрономії Астрономічна  обсерваторія

учнівської молоді НЕНЦ
24 червня (п’ятниця)

8:00-9:00 Сніданок Їдальня НЕНЦ
10:00-11:00 Урочисте  закриття  Всеукраїнських

GLOBE  Ігор  2016  та  нагородження
переможців

Майданчик  біля  готелю  або
актова зала їдальні

З 11:00 Від’їзд учасників

https://nenc.gov.ua/?page_id=2
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