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Доповідна записка про результати проведення

Всеукраїнських GLOBE Ігор 2017

(19-22 червня 2017 рік)

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з

дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2017  рік  (за  основними  напрямами  позашкільної

освіти),  затвердженого наказом Міністерства від 27.12.2016 № 1626, з 19 по 22 червня

2017 р.  у  м.  Київ Національним еколого-натуралістичним центром учнівської  молоді  в

межах  Всеукраїнського  зльоту  юних  дослідників-природознавців  були  проведені

Всеукраїнські GLOBE Ігри 2017.

До  участі  в  GLOBE Іграх  були  запрошені  команди  загальноосвітніх  та

позашкільних навчальних закладів, які активно брали участь у програмі GLOBE протягом

2016-2017 років. Всього на заході були присутні 66 учасників, з яких 56 вихованців та 10

керівників  з  різних  куточків  України  (Рівненська,  Сумська,  Донецька,  Чернігівська,

Волинська, Чернівецька, Житомирська, Івано-Франківська, Херсонська області та м. Київ).

Протягом чотирьох днів на учнів чекали екскурсії, майстер-класи від провідних вчених та

квести.

19 червня  2017  р.  відбулося  урочисте  відкриття  заходу  та  перший  день

Всеукраїнських GLOBE Ігор 2017. Захід урочисто відкрив координатор програми GLOBE

в Україні директор Національного еколого-натуралістичного центру доктор педагогічних

наук,  професор  Вербицький  Володимир  Валентинович. Приєднався  до  привітання

учасників  GLOBE Ігор  2017  почесний  гість  Довгич  Михайло  Іванович,  начальник

Галузевого  державного  архіву  Державного  комітету  по  гідрометеорології,  заступник

директора Центральної геофізичної обсерваторії.

Після  відкриття  кожна  команда  від  навчального  закладу  представила  власний

проект на тему «GLOBE у моєму закладі».

20  червня  2017  р.  учасники  відвідали  музей  популярної  науки  і  техніки

«Експериментаніум»,  а  в  другій  половині  дня  учні  та  вчителі  мали  змогу  відвідати



практичні майстер-класи провідних вчених України, а саме: д.б.н.,  проф. Назаренка В.І.

(Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України), н.с. Груші В.М. (Інститут кібернетики

ім. В.М. Глушкова НАН України), к.б.н. Білоус О.П. (Інститут гідробіології НАН України),

к.т.н.  Дроздівського О.П. (Національний університет біоресурсів і  природокористування

України), к.г.н. Косовець-Скавронської О.О. (Центральна геофізична обсерваторія), м.н.с.

Шаповалова Є.Б. (Національний центр «Мала академія наук»).

На третій день (21 червня 2017 р.) учасники відвідали Національний музей історії

України та на дітей чекали власне GLOBE Ігри. Команди змагалися між собою у квесті по

території Національного еколого-натуралістичного центру. За правилами квесту учасникам

потрібно  було  пройти  7  точок,  на  кожній  з  яких  вони  мали  вирішити  запропоновані

завдання. Завдання створювались за певними напрямками досліджень у програмі GLOBE:

дослідження  атмосфери,  води,  ґрунтів,  наземного  покриву,  а  також  на  знання

метеоприладів та вміння орієнтуватися на місцевості. Всі вихованці були розподілені на 7

команд, які складалися з різновікових учасників з різних навчальних закладів.

Висловлюю щиру подяку своїм колегам з Національного еколого-натуралістичного

центру, які активно допомагали у складанні завдань та безпосередньо у проведенні квесту,

працюючи  з  учасниками  на  точках:  Івасюнько  О.В.,  Цюнь  Л.О.,  Голосовій  А.В.,

Комендантову В.Ф., Дзюбенко К.О., Волжеву О.Є., Штурмак Л.І.

Під  час  проведення  квесту  керівники  делегацій  відвідали  тренінг  з  екологічної

освіти від провідного методиста відділу екологічної та гуманітарної освіти Центру дитячої та

юнацької творчості Деснянського району м. Києва Санковської Ірини Мечиславівни.

22 червня  відбулося  урочисте  закриття  Всеукраїнських  GLOBE  Ігор  2017 та

нагородження переможців. Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру І

ступеню із загальним балом 59,5 була нагороджена 1 команда з 8 учасників, дипломами ІІ

ступеню – 3 команди з 24 учасників, які за виконання завдань набрали по 57 балів кожна,

та дипломами ІІІ ступеню – нагороджено 3 команди з 23 учасників, які виявили приблизно

однаковий рівень знань та набрали по 45,5, 44,5 та 41,5 балів.

Також  дипломи  Національного  еколого-натуралістичного  центру  були  вручені

командам-учасникам Всеукраїнських GLOBE Ігор 2017.

Подяками Національного еколого-натуралістичного центру нагороджені керівники

команд за відмінну підготовку команди до участі у Всеукраїнських GLOBE Іграх 2017 та

запрошені науковці за проведення майстер-класів для учасників заходу.


