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Доповідна записка про результати проведення 

Всеукраїнських GLOBE Ігор 2018 

(25-28 червня 2018 рік) 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 р. № 12 

«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти), Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників навчальних закладів 

на 2018 рік та листа ДПО МОН України №3-488 від 10.05.2018 р. «Про 

проведення Всеукраїнського збору лідерів Дитячого екологічного парламенту та 

Всеукраїнських GLOBE Ігор-2018» з 25 по 28 червня ц.р. у м. Київ Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді МОН України були проведені Всеукраїнські 

GLOBE Ігри 2018. 

До участі в GLOBE Іграх були запрошені 10 команд закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, які активно брали участь у програмі GLOBE протягом 2017-2018 

навчального року: Лемешівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яготинського 

району Київської області; Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Яревище Старовижівського району Волинської 

області; Сагайдацького навчально-виховного комплексу "загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Шишацької селищної ради 

Полтавської області; Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської 

районної ради Сумської області; Менської районної гімназії Чернігівської області; 

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

Удачненської загальноосвітньої школи I-III ступенів Покровської районної ради 

Донецької області; Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. Всього на заході були присутні 54 учасника, з яких 45 вихованців та 9 

керівників. На жаль команда Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної 
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творчості учнівської молоді не змогла взяти участь в GLOBE Іграх 2018 через відсутність 

фінансування. Програма Ігор включала представлення учасниками результатів роботи за 

програмою GLOBE, проведення майстер-класів від провідних вчених для учасників 

заходу та гри-змагання. 

25 червня 2018 р. відбулося урочисте відкриття заходу та перший день 

Всеукраїнських GLOBE Ігор 2018. 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 2018 почесний гість Самойленко Юрій Іванович, голова 

Української екологічної асоціації «Зелений світ». 

Після короткого відкриття Школа тімбілдінга спільно з молодіжним тренінговим 

клубом  «Екіпаж – лідер» провела тренінг «Карусель тімбілдінга», на якому всі учасники 

мали можливість навчитися працювати в команді, отримати навички розвитку лідерства в 

ігровій невимушеній формі. 

     

   

  



26 червня 2018 р. діти взяли участь у майстер-класі з традиційного ужиткового 

мистецтва і національної символіки «Містечко майстрів» та виготовили «Подарунок 

воїну». 

    

  

В другій половині дня учні та вчителі мали змогу відвідати наукові майстер-класи з 

гідрології, екології, біотехнології, електрохімії, ґрунтознавства: Ліновицької Віти 

Михайлівни, старшого викладача кафедри промислової біотехнології факультету 

біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» («Біотехнологія і не тільки»); 

Лапінського Андрія Вікторовича, старшого викладача кафедри технології неорганічних 

речовин, водоочищення та загальної хімічної технології, кандидат технічних наук 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» та Мірошниченко Юлії Сергіївни, доцента кафедри технології 

електрохімічних виробництв, кандидат технічних наук Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

(«Цікава вода», «Електрохімія - основа авто майбутнього»); Білоус Олени Петрівни, 

кандидата біологічних наук, наукового співробітника відділу екології водних рослин та 

токсикології Інституту гідробіології НАН України («Скарби Нептуна» (збудники цвітіння 

води та їх біоіндикаторні особливості)») та Будової Оксани Михайлівни, вчителя географії 



та основ економіки спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням 

природничих наук Деснянського району м. Києва («Ґрунт - гарант нашого існування»). 

  

  

У вечірній програмі був запланований перегляд вистави М. Островського «Ліс» в 

Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Незважаючи на те, 

що вистава закінчилась пізно ввечері та діти були дуже втомленими, усі були захоплені 

театральним дійством та талановитою грою артистів театру.  

На третій день (27 червня 2018 р.) учасники відвідали Національний музей історії 

України та на дітей чекали власне GLOBE Ігри. Команди змагалися між собою, і їм, за 

правилами гри, потрібно було пройти 7 точок, на кожній з яких учасники 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 закладів. Перед 

початком гри учасники прослухали коротку лекцію-тренінг «Командна гра» від  

Національної Академії майстрів бізнесу. 



   

  

 

 

Поки діти змагались, керівники делегацій відвідали майстер-клас від менеджера-

консультанта з продажу компанії «InterSystems» Олени Жукової: «Використання сучасних 

шкільних цифрових лабораторій та інших приладів і техніки у кабінетах біології, хімії, 

фізики». 

Неперевершеним було завершення програми – 28 червня 2018 р. Всі учасники 

підготували та представили концертну програму з піснями, танцями та віршами «Я 



громадянин своєї держави», присвячену Дню Конституції України. Завершився концерт 

урочистим нагородженням команд-переможців Всеукраїнських GLOBE Ігор 2018. 

Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру І ступеню із загальним 

балом 75,5 була нагороджена 1 команда, дипломами ІІ ступеню – 3 команди, які за 

виконання завдань набрали по 69,5; 63,5; 60,5 балів, та дипломами ІІІ ступеню – 

нагороджено 3 команди, які набрали по 54, 53, 52 бали. 

Подяками Національного еколого-натуралістичного центру нагороджені керівники 

команд за відмінну підготовку команд до участі у Всеукраїнських GLOBE Іграх. 

  

  

 

Висловлюю щиру подяку своїм колегам з Національного еколого-натуралістичного 

центру, які активно допомагали у проведенні заходу: Вербицькій Т.А., Комендантову 

В.Ф., Дзюбенко К.О., Кацурак В.П., Пінчуку М.О., Мазуру П.О., Дмитренко В.А., 

Федорову В.Є. та його колегам, Адріанову В.Л., Михайлу Єрофейовичу. 


