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Про проведення Всеукраїнських 
GLOBE Ігор 2017

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 до 22 червня ц.р.  у м. Київ Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської  молоді  в  межах  Всеукраїнського зльоту
юних дослідників-природознавців буде проведено  Всеукраїнські  GLOBE Ігри
2017.

Всеукраїнські GLOBE Ігри 2017 – 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  в  GLOBE  Іграх  запрошуються  команди  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів, які активно брали участь у програмі GLOBE
протягом 2016-2017  рр.  відповідно  до  списку (додаток  до листа).  До складу
команди входить 6 осіб: 5 учнів, вихованців, яким виповнилося 11-18 років, та 1
керівник.

Кожна команда від навчального закладу, яка запрошена на Всеукраїнські
GLOBE Ігри 2017, 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 проживання та харчування учнів під час проведення заходу
здійснює організатор, керівників делегацій – відряджуюча сторона.

Проїзд і харчування дітей в дорозі та супроводжуючих осіб здійснюється
за рахунок організації, що відряджає.

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Детальна  інформація  щодо  Всеукраїнських  GLOBE  Ігор  2017  –  за
телефонами:  (044)  430-43-90,  067 459  95  28  (контактна  особа  –  Володимир
Комендантов), на сайті http://www.nenc.gov.ua

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький

http://www.nenc.gov.ua/


Додаток до листа НЕНЦ МОН України
№ 99 від 10.05.2017 р.

Список команд загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які
запрошені до участі у Всеукраїнських GLOBE Іграх -2017.

1. Команда Комунального позашкільного навчального закладу «Районна 
станція юних натуралістів» Красноармійської районної ради Донецької 
області».

2. Команда Менської районної гімназії Чернігівської області.
3. Команда Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції.
4. Команда  Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради.
5. Команда Хмелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради

Сумської області.
6. Команда  Будівельнівського  НВК  Глухівської  районної  ради  Сумської

області.
7. Команда Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської

обласної ради.
8. Команда  Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
9. Команда Волинського обласного еколого-натуралістичного центру.
10.Команда  Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді.


	Директор НЕНЦ

