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Директорам закладів загальної
середньої та позашкільної освіти

Про організацію та проведення 
Всеукраїнського збору лідерів 
дитячого екологічного парламенту 
та Всеукраїнських GLOBE Ігор 2018

На  виконання  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами  позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  від
04.01.2018  № 12,  з  25  до  28  червня  ц. р.  у  м.  Київ  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді будуть проведені: Всеукраїнський
збір  лідерів  дитячого  екологічного  парламенту  та  представників  юнацьких
секцій товариств охорони природи (далі -  ДЕП) і  Всеукраїнські  GLOBE Ігри
2018.

У  рамках  ДЕП  -  круглий  стіл  з  обміну  досвіду  роботи  регіональних
осередків ДЕП та юнсекцій товариства охорони природи (підготувати виступ-
презентацію на 7-10 хвилин),  заходи до Дня конституції  України,  екологічні
естафети, екологічний десант, профільні майстер-класи, екскурсії тощо. 

До  участі  у  ДЕП  запрошуються  делегації  областей  у  складі  5  осіб:
1 керівника  та  4  учнів  з  числа  представників  регіональних  осередків  ДЕП,
дитячих  громадських  екологічних  організацій,  юнсекцій  товариства  охорони
природи,  екологічних  загонів,  які  діють  при  обласних,  районних,  міських
еколого-натуралістичних центрах, станціях юних натуралістів. 

До участі в GLOBE Іграх 2018 запрошуються команди закладів загальної
середньої освіти та позашкільної освіти, які активно брали участь у програмі
GLOBE протягом 2017-2018 навчального року відповідно до списку (додаток до
листа).  До  складу  команди  входить  6  осіб:  5  учнів/вихованців,  яким
виповнилося 11-16 років, та 1 керівник.

Кожна команда від навчального закладу, яка запрошена на Всеукраїнські
GLOBE Ігри 2018, повинна підготувати коротку презентацію у довільній формі
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на тему «GLOBE у моєму закладі». Це може бути: мультимедійна презентація,
коротка доповідь, виступ. Тривалість презентації –5-7 хвилин.

Заїзд учасників –  25 червня за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
Національний еколого-натуралістичний центр. Від’їзд –  28 червня. Проїзд від
Центрального  залізничного  вокзалу  тролейбусом  № 33,  маршрутними  таксі
№ 181, № 558 до зупинки «вул. Мостицька».

Керівників  делегацій  просимо  завчасно  придбати  квитки  на  зворотній
шлях. 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.  Збереження життя та здоров’я учнів забезпечують
керівники команд. 

Детальна інформація стосовно проведення Всеукраїнського збору лідерів
дитячого  екологічного  парламенту  –  за  телефонами:  (044)  430-43-90,
096 130 89 50  (контактна  особа  –  Івасюнько Олена  Валеріївна). Просимо  до
01.06.2018 р.  подати  списки  учасників  ДЕП  на  електронну  адресу
ivasiunko@nenc.gov.ua (тема листа «ДЕП»).

Детальна  інформація  щодо  Всеукраїнських  GLOBE  Ігор  2018  –  за
телефонами: (044) 430-43-90, 0975638794 (контактна особа – Федоренко Наталія
Миколаївна), на сайті http://www.nenc.gov.ua.

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



Додаток до листа
НЕНЦ МОН України
№ 129 від 07.05.2018 р.

Список команд закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти, які
запрошені до участі у Всеукраїнських GLOBE Іграх 2018.

1. Команда Лемешівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Яготинського району Київської області;

2. Команда Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;
3. Команда Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської

обласної ради;
4. Команда Загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів с. Яревище

Старовижівського району Волинської області;
5. Команда Сагайдацького  навчально-виховного  комплексу

"загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад" Шишацької селищної ради Полтавської області;

6. Команда  Хмелівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Краснопільської районної ради Сумської області;

7. Команда Менської районної гімназії Чернігівської області;
8. Команда  Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді;
9. Команда Удачненської загальноосвітньої школи I-III ступенів Покровської

районної ради Донецької області;
10.Команда Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді.
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