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Про проведення Всеукраїнського
навчального тренінгу
для регіональних координаторів
програми GLOBE в Україні

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України 27.12.2016
№1626  „Про  затвердження  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік” з 13 по 15 червня
2017  року  у  Рівненській  області  Національним  еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді спільно з комунальним закладом „Станція юних
натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  буде  проведений  Всеукраїнський
семінар-тренінг  для  координаторів  програми  GLOBE  в  Україні  на  тему
„Реалізація  Міжнародної  науково-освітньої  програми  GLOBE в  освітніх
закладах України”.

До участі  у  семінарі-тренінгу  запрошуються  координатори програми
GLOBE в регіонах.

Семінар-тренінг  проводиться на  базі  комунального закладу  „Станція
юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  та  музейно-паркового
комплексу„Музей лісу” (Костопільський район).

У рамках семінару-тренінгу: навчальні тренінги, щорічне звітування з
програми,  навчально-пізнавальні  екскурсії  в  природу,  обговорення  планів
щодо розвитку програми в Україні, обмін досвідом роботи.

З  метою  належної  організації  семінару-тренінгу просимо  учасників
заповнити  заявку  (додається) та  надіслати  її  до  10  травня  2017 року на
електронну адресу rivneosun  2007@  ukr  .  net

Заїзд  та  реєстрація  учасників13червня  2017  року  до  12  години  за
адресою:  місто  Рівне,  вулиця  Київська  36,  готель „Турист”. Проїзд  від
залізничного  вокзалу  до  готелю  маршрутним  автобусом  №  64  або
тролейбусом № 3 до зупинки „Автовокзал”.

mailto:rivneosun2007@ukr.net


Проживання учасників семінару в готелі: 250 грн./доба. Організаційний
внесок - 150 грн.

Від’їзд – 15 червня після 14 год. Учасників заходу просимо завчасно
придбати квитки на зворотній шлях. 

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Додаткова інформація – за телефонами: у м. Києві – 0(44) 430-02-60,
у  м.  Рівному  –  0(362)  23-01-49.  Контактна  особа  –  Гайдаченко  Людмила
Павлівна,   м.т. 0679102237.

Додатки: на 2 аркушах.

Директор Станції юних натуралістів                                Т. Остафійчук

Додаток 1
до листа комунального закладу
„Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради
від 21березня 2017 р. № 02-06/67

Заявка
учасникаВсеукраїнського навчального тренінгу

для регіональних координаторівпрограми GLOBE в Україні

Прізвище ________________________________________________________
Ім’я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Назва та адреса закладу: ____________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Посада ___________________________________________________________

Контактні телефони (стаціонарний, мобільний): 
__________________________________________________________________
Е-mail
 _________________________________________________________________

Час прибуття __________________________
Вид транспорту ________________________
Час від’їзду ___________________________



Додаток 2
Орієнтовна програма

 проведення Всеукраїнського семінару-тренінгу для координаторів
програми GLOBE в Україні 

13-15 червня 2017 року

Час Зміст Місце проведення
1 день, 13 червня

До
12.00

Заїзд,  реєстрація,  розміщення,  учасників
Всеукраїнського  семінару-тренінгу  для
координаторів програми GLOBE в Україні

м. Рівне,
вул. Київська, 36, 
готель„Турист”

13.00-
14.00

Обід

14.30-
15.00

Відкриття Всеукраїнського семінару-тренінгу 
Вітальне слово:

- представник  управління  освіти  і  науки
Рівненської обласної державної адміністрації;

- представник  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

- Остафійчук  Т.В., директор  комунального
закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради

м. Рівне, вул. 
Чорновола 79б, 
комунальний заклад 
„Станція юних 
натуралістів” 
Рівненської обласної 
ради

15.00-
16.00

Звіти  регіональних  координаторів  програми
GLOBE в Україні

16.00-
17.30

Тренінгове  заняття  „Польове  ґрунтознавство:
характеристики ґрунту, особливості відбору зразків
для проведення досліджень”
Фурман  В.М.,  доцент,  кандидат
сільськогосподарських наук, 
Мороз  О.С. доцент,  кандидат
сільськогосподарських  наук,  викладачі  кафедри
агрохімії,  ґрунтознавства  та  землеробства
навчально-наукового  інституту  агроекології  та
землеустрою Національного університету водного
господарства та природокористування 

18.00-
19.00

Вечеря 

2 день, 14 червня
8.00-
9.00

Сніданок м. Рівне,
вул.  Київська,  36,
готель„Турист”

9.00-
10.00

Переїзд доДП  „Костопільськийлісгосп”, (музейно-
парковий комплекс „Музей лісу”)

10.00-
10.30

Вітальне слово:
Івашенюта П.В., директор Музею лісу

м. Костопіль, 
вул.  Дубки  2,
музейно-парковий
комплекс
„Музейлісу”10.30-

11.30
Екскурсія  територією  музейно-паркового
комплексу „Музей лісу”
Івашенюта П.В., директор Музею лісу



11.30-
13.00

Екскурсія екологічною стежкою 
Екологічний  тренінг  „Дослідження  наземного
покриву і біологічні вимірювання”
Гайдаченко  Л.П.,  завідувач  методичного
відділу,Дужук С.А., керівник гуртків комунального
закладу  „Станція  юних  натуралістів”  Рівненської
обласної ради.

13.00-
14.00

Обід

14.00-
14.30

Переїзд  до  геологічного  заказника  „Базальтові
стовпи”

Івано-Долинське
родовище  базальтів,
Костопільський
район

14.30-
17.00

„Базальтові стовпи”  - унікальна геологічна 
пам’ятка природи 

17.00-
18.00

Переїзд до м. Рівне

18.00-
19.00

Вечеря

19.00-
21.00

Екскурсія „Рівне вечірнє”

3 день, 15 червня
8.00-
9.00

Сніданок м. Рівне,
вул.  Київська,  36,
готель„Турист”

9.30-
10.30

Навчальний  тренінг  „Первинні  методи  аналізу
складу  води  в  польових  умовах.  Особливості
проведення  гідробіологічних  досліджень.
Визначення  прозорості,  солоності,  вмісту
розчиненого кисню, хімічного складу, кислотності
та лужності води озера Басів Кут”
Лапінський А.В.,
Кримець  Г.  В., кандидати  технічних  наук,
викладачі  Національного  технічного  університету
України „Київський політехнічний інститут”

м. Рівне, вул. 
Чорновола 79б, 
комунальний заклад 
„Станція юних 
натуралістів” 
Рівненської обласної 
ради

10.30-
11.30

 Тренінг  „Розробка  учнівських  проектів  з
використанням  методик  науково-освітньої
програми GLOBE”, робота з сайтом GLOBE
Гайдаченко  Л.П., завідувач  методичного  відділу
комунального закладу „Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради

11.30-
12.30

Закриття, вручення сертифікатів м. Рівне, вул. 
Чорновола 79б, 
комунальний заклад 
„Станція юних 
натуралістів” 
Рівненської обласної 
ради

13.00-
14.00

Обід

З Від’їзд учасників

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96%D0%B2


14.00


