УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 02.05.2018р.

м. Івано-Франківськ

№ 294

Про проведення Всеукраїнського
навчального тренінгу для регіональних
координаторів програми GLOBE в Україні
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
04.01.2018 року № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану
семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної
освіти на 2018 рік» Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді спільно з Івано-Франківським обласним екологонатуралістичним центром учнівської молоді Івано-Франківської обласної
ради планується проведення 12-14 червня 2018 року Всеукраїнського
навчального тренінгу для регіональних координаторів програми GLOBE в
Україні (далі – Тренінг).
З метою належної організації заходу
НАКАЗУЮ:
1. Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Т.Гудзик вжити організаційних заходів щодо
проведення Тренінгу на базі відпочинкового комплексу «Маливо» с-ща
Делятин Надвірнянського району.
2.Затвердити склад оргкомітету з підготовки та проведення Тренінгу, план
організаційних заходів, програму проведення (додатки 1-3).
3.Керівникам місцевих органів управління освітою: Надвірнянської,
райдержадміністрації (С.Северилов), Івано-Франківської (І.Смаль) та
Яремчанської (І.Онутчак) міських рад сприяти у проведенні Тренінгу.
4. Витрати, пов’язані з організацією та проведенням Тренінгу здійснити за
рахунок коштів Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради відповідно до
кошторису, що додається (додаток 4).
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 02.05.2018р. № 294
Склад оргкомітету
з підготовки та проведення Всеукраїнського
навчального тренінгу для регіональних
координаторів програми GLOBE в Україні

Гаврилюк Ігор Олегович,
заступник директора – начальник
управління освіти і науки департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації, голова оргкомітету.
Гудзик Тамара Василівна, директор Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської
обласної ради, заступник голови оргкомітету.
Кухар Ірина Миколаївна, завідувач організаційно-методичного
відділу Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради, секретар оргкомітету.
Шинкарук Галина Василівна, заступник директора з навчальнометодчиної роботи Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради, член
оргкомітету.
Слободян Володимир Ярославович, директор Карпатського
Національного природного парку, член оргкомітету (за згодою).
Левицька Ганна Василівна, директор Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції, член оргкомітету
Маліборська Людмила Павлівна, завідувач організаційно-масового
відділу Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді, Івано-Франківської обласної ради, член оргкомітету.
Косило Михайло Юрійович, директор Івано-Франківського обласного
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради, член оргкомітету (за згодою).
Грабівчук Мирослава Володимирівна, завідувач відділу екології
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради.
Петрощук Ярослав Васильович, в.о.директора природного
заповідника «Горгани», член оргкомітету (за згодою).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 02.05.2018р. № 294

План організаційних заходів
Всеукраїнського навчального тренінгу для регіональних
координаторів програми GLOBE в Україні

1. Провести засідання оргкомітету.
Травень
2. Забезпечити транспортне перевезення учасників Тренінгу.
12-14.06.2018 р.
3. Забезпечити на належному рівні умови проживання та харчуванням
учасників Тренінгу на базі відпочинкового комплексу «Маливо» сще Делятин Надвірнянського району.
12-14.06.2018 р.
4. Забезпечити необхідне технічне оснащення для проведення
тренінгу.
12-14.06.2018
5. Організувати екскурсійно-пізнавальну програму для учасників
Тренінгу.
12-14-6.10.2018 р.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 02.05.2018р. № 294
Орієнтовна програма
проведення Всеукраїнського навчального тренінгу для координаторів
програми GLOBE в Україні
12-14 червня 2018 року
Час
До
11.30

Зміст

Місце проведення
1 день, 12 червня

Заїзд,
реєстрація,
розміщення
учасників
Всеукраїнського
навчального
тренінгу
для
координаторів програми GLOBE в
Україні
11.30- Відкриття
Всеукраїнського
12.00 навчального тренінгу
Вітальне слово:
-представник департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації;
-представники
Національного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської молоді, Карпатського
національного природного парку,
Івано-Франківської міської дитячої
екологічної
станції,
ІваноФранківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської
молоді.

Відповідальні

смт. Делятин
Тамара Гудзик
(вул.16 липня, 36
готель «Маливо»)
Конференц-зала
готелю «Маливо»

12.00- Підведення підсумків роботи по Конференц-зала
13.00 програмі
GLOBE за 2017-2018 готелю «Маливо»
навчальний
рік.
Презентація
проектів, досліджень та практик
втілення програми у закладах освіти.
Ідеї та перспективи розвитку.
13.0013.30 Обід
Готель «Маливо»

Тамара Гудзик

Наталія Федоренко
(заступник
координатора
програми GLOBE в
Україні, методист
НЕНЦ)
Тамара Гудзик

13.30- Тренінг «Фенологічні флористичні
Конференц-зала
14.30 спостереження за міжнародною
готелю «Маливо»
науково-освітньою програмою
GLOBE».
14.30- Переїзд до м. Яремче.
14.50
14.50- Тренінг
«Методика проведення
17.40 польових досліджень з ботаніки»
(екскурсія
еколого-пізнавальною
стежкою «Скелі Олекси Довбуша»).

17.40- Переїзд до смт. Делятин
18.00
18.00- Вечеря
Готель «Маливо»
19.00
2 день, 13 червня
8.00- Сніданок
Готель «Маливо»
8.30
8.30- Переїзд до м. Яремче
8.50
8.50- - Вітальне слово в.о. директора КНПП, вул.Стуса,6
9.00
КНПП Володимира Слободяна;
9.00- - навчальний тренінг: «Експрес10.30 аналіз на вміст нітратів та солей у
воді»;
10.30- -Тренінгове
заняття
«Основні
11.15 методи
дослідження
наземного
покриву» (екскурсія екологічною
стежкою КНПП «Босонога стежка»).
11.15- - відвідання реабілітаційного центру
12.00 диких тварин КНПП «Вольєрне
господарство»,
12.00- -екскурсія в парк-музей «Карпати в
12.40 мініатюрі»
12.4013.00
13.0013.30
13.3014.00
14.0015.00

Наталія Федоренко

Любов Косило
(науковий
співробітник
Карпатського
національного
природного парку)

Тамара Гудзик
Тамара Гудзик

Володимир
Слободян,
директор КНПП

Переїзд до смт. Делятин
Обід

Готель «Маливо»

Тамара Гудзик

Переїзд до м.Надвірна
Віртуальна екскурсія по науково- м.Надвірна,
пізнавальній
стежці
«Греготи вул.Комарова,
Горган»
природний
заповідник

Ярослав Петращук,
7, в.о.директора
природного
заповідника

«Горгани»

«Горгани»

Тренінги:
15.0016.30
16.3016.45
16.4517.30

-«Користування міжнародним веб- м.Надвірна,
сайтом програми GLOBE»;
вул.Комарова,7,
Перерва
природний
заповідник
-«Атмосферні спостереження за «Горгани»
міжнародною
науково-освітньою
програмою GLOBE. Внесення даних
на сайт»;

17.30- Переїзд до смт. Делятин
18.00
18.00- Вечеря
19.00

Наталія Федоренко

Людмила
Гайдаченко
(завідувач
методичного
відділу
комунального
закладу «Станція
юних натуралістів»
Рівненської
обласної ради

Готель«Маливо»

Тамара Гудзик

Готель«Маливо»

Тамара Гудзик

МДЕС,
вул.Ленкавського,
17

Ганна Левицька
(директор МДЕС)

3 день, 14 червня
8.008.30
8.3010.00
10.0011.00

Сніданок
Переїзд до м. Івано-Франківська

З міжнародного досвіду роботи за
програмою
GLOBE
ІваноФранківської
міської
дитячої
екологічної станцію (екскурсія на
Івано-Франківську міську дитячу
екологічну станцію).
11.15- Впровадження методик дослідження
12.00 навколишнього
середовища
за
програмою GLOBE в закладах
позашкільної освіти України на
прикладі роботи ОЕНЦУМ.
12.00- Вручення сертифікатів учасникам
12.45 Всеукраїнського
навчального
тренінгу
для
координаторів
програми GLOBE в Україні та
закриття заходу

ОЕНЦУМ,
Тамара Гудзик
вул. Набережна
ім. В.Стефаника,
34 «б»
Актова
ОЕНЦУМ

зала Наталія Федоренко

13.00- Обід
13.30

Їдальня
Івано- Тамара Гудзик
Франківського
національного
технічного
університету
нафти і газу,
вул. Карпатська, 15

13.30- Екскурсія «Вулицями Станіславова»
15.30

м.ІваноФранківськ

З
Від’їзд учасників Всеукраїнського
15.30. навчального тренінгу для
координаторів
програми GLOBE в Україні

Михайло Косило
(директор
ІваноФранківського
обласного
державного центру
туризму
і
краєзнавства
учнівської молоді)

Додаток 4
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 02.05.2018р. № 294
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
____________Віктор Кімакович

Кошторис витрат
на проведення Всеукраїнського навчального тренінгу
для регіональних координаторів програми GLOBE в Україні
12-14 червня 2018 року
Канцтовари (ручки, блокноти,папки,
ідентифікатори, ксероксний папір)
– 1400 грн.
Сувеніри (магніти з символікою)
– 750 грн.
Оренда приміщення для проведення Тренінгу – 5000,00 грн.
Транспортні послуги
– 12000,00 грн.
___________________________________________________
Всього: 19150 (дев’ятнадцять тисяч сто п’ятдесят) гривень 00 коп.

В.о. головного бухгалтера

І.Зельманович

