
 1 

Вербицький Володимир Валентинович 

 

Наукові досягнення за період січень-червень 2008 р. 

Участь у Всеукраїнських та Міжнародних масових заходах 

І. Всеукраїнські і міжнародні науково-освітні проекти «Україна-Європа-Світ»: 

 Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт – 2008» 

(лютий); 

 Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та винахідників «Природа – 

людина – виробництво – екологія» (лютий); 

 Національний тур «Інтел ЕкоУкраїна» Міжнародного конкурсу «Intel ISEF 

2008» (лютий); 

 Міжнародний конкурс молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія 

і середовище» (лютий); 

 Всеукраїнський конкурс наукових досягнень юних зоологів і тваринників 

(лютий); 

ІІ. Всеукраїнські освітні проекти:       

 ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер» (березень); 

 Всеукраїнський Інститут біологічних стажувань (березень); 

 Збір учасників екологічних експедицій. Бої юних екологів (березень); 

 Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (хіміко-біологічне відділення) (квітень); 

 Всеукраїнський конкурс екологічних колективів (агітбригади) (квітень). 

ІІІ. Всеукраїнські та міжнародні  науково-практичні конференції: 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища біологічна освіта у 

вимірі сучасних міжнародних стандартів», 11-14 березня 2008 р. – м. 

Київ; 

 Міжнародна наукова конференція «Рослини в оптимізації довкілля», 12-

15 травня 2008 р. – м. Запоріжжя; 

 Міжнародна наукова конференція «Роль ботанических садов в изучении 

онтогенеза интродуцированных растений», 26-29 травня 2008 р. – м. 

Харків; 
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 Міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна та техногенна 

безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів», 9-13 

червня 2008 р. – м. Бердянськ. 

Участь у підсумковій розширеній педагогічній раді на тему: «Проблеми 

функціонування та розвитку позашкільних навчальних закладів еколого-

натуралістичного напряму в умовах реформування освіти» за участю 

заступників директорів обласних еколого-натуралістичних центрів, директорів 

районних, міських ЕНЦ (СЮН), 28-30 травня 2008 р. – м. Київ. 
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