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Юннати Рівненщини у складі обласної
навчально-польової експедиції
учнівської молоді „ЮНЕКО”
досліджували біологічне та
ландшафтне розмаїття регіону
Щороку юннати Рівненщини у складі обласної навчальнопольової експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО” вирушають
досліджувати біологічне та ландшафтне розмаїття регіону.
Традиційно захід відбувся на базі Білоозерського лісництва
Рівненського природного заповідника (Володимирецький район). З
25 червня по 3 липня учні вивчали унікальні ландшафти, флору і
фауну Рівненського Полісся. Ця експедиція є дев’ятою за
рахунком.
Наметовий табір розташувався на березі озера Біле. З місця
таборування щоденно здійснювались радіальні виходи за
тематичними
маршрутами.
Учасники
заходу
милувались
піщаними дюнами, які залишив по собі льодовик, мальовничими
луками, загадковими болотами і величними лісами. Щодня з
юними екологами працювали науковці Рівненського природного
заповідника, закладів освіти і різних наукових установ.

Дослідники побували на екскурсії еколого-пізнавальною
стежкою „Білоозерські бори”, яка складається з семи зупинок, на
унікальному болоті „Коза Березина”, де вивчали умови зростання
болотної рослинності.
Омельчук Олександр Васильович, керівник гуртка „Юні
бджолярі” Станції юних натуралістів, розповів про біологію
медоносної бджоли і особливості пасічництва на Рівненському
Поліссі. Учні з захопленням слухали інформацію про розподіл
обов’язків у бджолиній сім’ї і мали можливість порівняти вулики
різних конструкцій.
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Під час екскурсії до садиби Петра Лебедюка юні екологи
ознайомились з особливостями колодкового бджільництва,
характерного для даної місцевості. Господар розповів про
переваги зимівля бджіл у бортях та способи використання
продуктів бджільництва у лікувальних цілях. Завершилась зустріч
дегустацією лісового меду.

Учасники експедиції продовжили моніторинг екологічного
стану водних об’єктів на території Білоозерського лісництва,
розпочатий ще у 2011 році. Під керівництвом Лапінського Андрія
Вікторовича,
старшого
викладача,
та
Кримця
Григорія
Володимировича, асистента кафедри неорганічних речовин та
загальної хімічної технології хіміко-технологічного факультету
Київського політехнічного інституту, відібрано проби води,
зроблено хімічний аналіз, та порівняно хімічний склад води у озері
Біле, річці Лоток і меліоративних каналах по кількох показниках.
На практичних заняттях учні навчились робити таксаційні
описи ділянок лісу. Заняття проводив Клімук Віктор Романович,
майстер лісу Білоозерського лісництва. Спеціаліст розповів як
орієнтувати лінію місцевості користуючись простими приладами.
Діти навчились визначати висоту і діаметр дерев, склад
насаджень, інші таксаційні характеристики.
У день зоології Журавчак Ростислав Орестович, заступник
директора
з
наукової
роботи
Рівненського
природного
заповідника, проводив кільцювання птахів. Діти побачили як
правильно встановлювати ловчі сітки і дізнались багато цікавої
інформації про методи обліку орнітофауни.
Один з важливих напрямів експедиції є валеологія, основи
здоров’я та безпеки життєдіяльності. Момотюк Марія Тарасівна,
керівник
гуртків
комунального
закладу
„Станція
юних
натуралістів” Рівненської обласної ради провела бесіду про
значення лікарських рослин. Учні не тільки дізнались про
властивості окремих рослин, а ще й стали учасникам
театралізованого дійства, сюжет якого був тісно пов’язаний з
тематикою бесіди.
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Журавчак Юлія Павлівна, начальник відділу пропаганди і
екологічної освіти провела майстер-клас „Непрямі методи обліку
ссавців”. Діти побачили як за допомогою відбитків лап можна
вивчати фауністичний видовий склад.
Мішта Аліна Вікторівна, науковий співробітник Інституту
зоології ім. Шмальгаузена навчила виготовляти живопастки на
дрібних ссавців. Діти разом з науковцем перевіряли ловчі
циліндри та пастки на мишиних.
Цікаво проходили заняття з ентомології, проведені Позняк
Ольгою
Іванівною,
молодшим
науковим
співробітником
Рівненського природного заповідника. Юні екологи побачили як
робиться відлов комах та дізнались про особливості створення
ентомологічних колекцій.
Змістовним було дозвілля у наметовому таборі. Ніколайчук
Вікторія Анатоліївна і Симончук Тетяна Іванівна, фахівці з
екологічної освіти Рівненського природного заповідника провели
ряд ігор, екологічних вікторин та конкурсів. Сподобались дітям
тренінги, проведені Дячук Ольгою Сергіївною, практичним
психологом комунального закладу „Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради.
Вивчаючи природні об’єкти під час експедиції, учні
набувають практичних навичок визначення видів рослин і
тварин, вчаться працювати з визначниками, аналізувати
отриману інформацію. Участь у заході сприяє формуванню
свідомого ставлення до природних ресурсів.

Яскраве літо талановитих дітей
Полтавщини
12 липня 2019 року відбулося урочисте закриття другої
табірної зміни в обласному дитячо-юнацькому оздоровчому таборі
«Еколог», що розташований у мальовничому куточку Полтавської
області, Зіньківського району, на території природоохоронної зони
Детальна інформація на сайті
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ландшафтного заказника місцевого значення «Міські Млини». На
закритті були підведенні підсумки табірної зміни, пригадали
яскраві та веселі моменти. Найактивніші діти були нагородженні
грамотами. Урочисте закриття завершилося концертом, який
підготували діти разом із своїми вихователями.
Протягом 21 дня педагоги організовували для дітей змістовне
та насичене дозвілля.
Під час оздоровлення кожного дня діти були залучені до
цікавих та яскравих пізнавально-розважальних програм. Стали
учасниками танцювальних флеш-мобів, екологічних квестів та
спортивних естафет.

Не забували і про національно-патріотичне виховання. Діти
святкували День Конституції, під час якого було проведено
інтелектуальне шоу «Я люблю Україну» і конкурс загонових
плакатів та малюнків «З любов’ю до України». Також діти стали
учасниками цікавого дійства на Свято Івана Купала. Коло річки
було організоване театралізоване свято, на якому дівчата плели
вінки, водили хороводи та усі охочі брали участь у розважальних
конкурсах.
Юні дослідники та природознавці мали змогу відвідати
екскурсії екологічними стежками, на яких долучилися до вивчення
історії рідного краю та знайомства із біорізноманіттям тваринного
та рослинного світу Полтавщини.
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Під час другої табірної зміни до «Еколога» завітали артисти
Полтавського обласного академічного театру ляльок з виставою
«Кіт у чоботях». Діти із захопленням споглядали виставу та мали
змогу поринути у чарівний світ казки.
Також діти відвідали музей «Лялина світлиця», де
познайомилися із колекцією ляльок-мотанок, а також долучилися
до майстер-класу з виготовлення ляльок-мотанок.
А протягом наступних двох табірних змін, табір «Еколог»
чекає на оздоровлення ще 300 талановитих та обдарованих дітей з
різних куточків Полтавської області.

Перемоги призерів Всеукраїнського
конкурсу Intel Eko-Україна
З 17 по 22 липня 2019 року в м. Освиго (штат Нью-Йорк,
США) проходив престижний міжнародний конкурс екологічних
наукових та мистецьких проектів Genius Olympiad. Цього року на
конкурс було подано 1657 проектів, серед яких 842 проекти в
секції «Наука». В фіналі приймали участь більше 1200 учнів з 73
країн світу та 43 штатів США. Серед учасників були і
представники України, серед яких виділялися фіналісти та
призери Всеукраїнського конкурсу Intel Eko-Україна.
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Стати фіналістом Genius Olympiad можно стати двома
шляхами: 1) як переможець афільованого національного конкурсу;
2) безпосередньо за вибором членів наукового журі міжнародного
конкурсу (в цьому випадку необхідна особиста подача проекту).

В 2019 році завдяки цим двом шляхам в престижному
конкурсі
прийняли
участь
6
фіналістів
та
призерів
Всеукраїнського конкурсу Intel Eko-Україна. І ця участь, і всі
зусилля учнів та їх керівників, була не даремною. Незважаючи на
сильну конкуренцію, вони вибороли 4 нагороди:
Учасники,
рекомендовані
журі
Всеукраїнського
конкурсу Intel Eko-Україна:
1) Горбонос Андрій (Дніпро, Дніпропетровська область) –
СРІБНА МЕДАЛЬ, учень 10 класу, Комунальний навчальний
заклад «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради.
Тема проекту: «Синтез індигокармін-інтекальованого Ni-Al
подвійно
шарового
гідроксиду
як
електрохімічно-активної
речовини та пігменту».
2) Мілана Бордовська (Одеса, Одеська область) – HONORABLE
PRIZE (4 місце), учениця 10 класу, Одеський навчально-виховний
комплекс №49 «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа I-III
ступенів» Одеської міської ради Одеської області.
Тема проекту: «Виробництво та класифікація натуральних
барвників. Їх використання у різних сферах діяльності».
Учасники, відібрані журі Міжнародного конкурсу Genius
Olympiad:
3) Деркач Поліна (Новомосковськ, Дніпропетровська область)
– СРІБНА МЕДАЛЬ, вихованка, Комунальний позашкільний
навчальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської
області”.
Тема проекту: «Дослідження властивостей конструктивних
пластиків, отриманих з додаванням відпрацьованого поліетилену».
Детальна інформація на сайті
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4) Русакевич Софія (Дніпро, Дніпропетровська область) –
БРОНЗОВА МЕДАЛЬ, учениця 10 класу, Хіміко-екологічний ліцей.
Тема проекту: «Новий «розумний» корозійно-захисний пігмент
на основі інгібітор-інтеркальованого подвійно-шарового гідроксиду:
вибір, синтез та вивчення характеристик».
5) Лавриненко Софія (Дніпро, Дніпропетровська область);
учениця 9 класу, Хіміко-Екологічній ліцей.
Тема проекту: «Електрохромне покриття з покращеними
оптичними характеристиками».
6) Мехед Анна (Бровари, Київська область), вихованка
Дитячого естетико-натуралістичного центру “Камелія”.
Тема проекту: «Перспектива використання пробіотику
Біоспорину разом із фітовідварами» (науковий керівник Коваленко
Вадим Леонідович).

Школярі з Литви та з Луганщини
відвідали ЗОЕНЦ
22 липня у рамках міжрегіонального партнерства “Схід-Захід
разом” в Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді завітали вихованці загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів села Лисичанське Попасненського району Луганської
області, де поруч, на превеликий жаль, все ще триває війна.
Разом з ними до екоцентру прибули й учні та педагоги шкіл
Каунаського району Литовської республіки. Право на цю поїздку
вибороли ті, хто закінчив навчальний рік на відмінно та
переможці учнівських і спортивних олімпіад. Літній відпочинок
литовських дітей у Воловецькій філії ЗОЕНЦ “Арніка” – один із
спільних проектів між Каунаським районом та Закарпатською
областю, започаткованим у 2015 році. Відпочинковий табір
“Арніка” об’єднав дітей різних національностей, які спільно беруть
участь у цікавих заходах, серед яких і екскурсія в екоцентр, що в
Ужгороді.
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Спочатку його директор Олександр Геревич ознайомив
гостей з діяльністю закладу, що спрямована на надання учням
додаткових, поглиблених знань з природничих дисциплін,
виховання їх не просто природолюбами, а й справжніми,
свідомими охоронцями природи, які досліджуватимуть і
знатимуть рослинний і тваринний світ, розумітимуть екологічні
проблеми, вноситимуть свій посильний вклад в їх вирішення.

Базою для засвоєння природничих знань є творчі лабораторії.
Тут є учнівський дендропарк, куток живої природи, навчальнодекоративна водойма та пташник вольєрного типу, від мешканців
якого гості були в захопленні.
З цікавістю учні та педагоги оглянули й навчально-методичні
приміщення відділів, виставкову коференцзалу, комп’ютерний
клас, дитячу екологічну відеостудію ”Дивосвіт”, а також ”зелені
класи” для занять в природі, юннатівську пасіку та науководослідну земельну ділянку.

Прощаючись, діти влаштували фотосесію і сказали, як
переклала вчитель з Литви Олена Чігінскєнє, “територія екоцентру
– це надзвичайно гарне та привабливе місце, де, завдяки
клопіткій і творчій роботі педагогів та юних натуралістів
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зростають рослини та живуть тварини і не лише своєї місцевості,
а й з інших куточків світу”. Гості подякували господарям за цікаву
екскурсію, гостинну й пізнавальну зустріч.

Юні екологи Полтавщини, учасники
екологічної експедиції
«Чиста хвиля-2019»
30 липня 2019 року було розпочато обласну екологічну
експедицію «Чиста хвиля–2019», яка була започаткована
Полтавським
обласним
еколого-натуралістичним
центром
учнівської молоді понад двадцять років тому. Це одна з
нетрадиційних та найцікавіших форм роботи з обдарованою
учнівською молоддю. Експедиція триватиме протягом десяти днів.
Відправним пунктом є смт. Білики Кобеляцького району.

До участі в експедиції залучили найактивніших слухачів
обласної
очно-заочної
біологічної
школи
та
учнів-членів
Полтавського територіального відділення Малої академії наук
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України. Науковий супровід під час експедиції здійснюватимуть:
кандидат біологічних наук, доцент кафедри прикладної екології та
природокористування Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка – Смоляр Наталія Олексіївна
та викладач ІІ категорії Медичного коледжу Української медичної
стоматологічної академії – Бажан Євгеній Анатолійович.

Під час експедиції протягом десяти днів з 30 липня до 8
серпня було пройдено близько 120 км по річці Ворскла. Цього року
юні екологи обстежили прибережну зону річки Ворскла на
території Кобеляцького району. Діти відвідали ландшафтні
заказники «Шарівка», «Перегонівка», регіональний ландшафтний
парк «Нижньоворсклянський» та заповідне урочище «Сокільське».

Юннати під керівництвом науковців проводили іхтіологічні,
ентомологічні, орнітологічні та дендрологічні дослідження, зібрали
матеріали для написання власних науково-дослідницьких робіт,
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брали участь у природоохоронних заходах: знищували зарослі
ваточника
сирійського,
що
є
адвентивною
північноамериканською рослиною, очищали прибережну смугу
річки від сміття, проводили бесіди про охорону довкілля з
рибалками, відпочивальниками та місцевими жителями.
Діти мали можливість змістовно відпочити: покупатися в
річці, пограти в спортивні ігри, поспівати під гітару біля вогнища.
Усіх учасників експедиції посвятили в екологи і вони отримали
свідоцтва юних природоохоронців.
Залучення юних науковців до наукових експедицій – це
ефективний метод формування у них екологічної свідомості.

Дбаємо про безпеку
Рятувальники в гостях на ІІІ профільній екологонатуралістичній зміні в ЛУНЦІ Чернівецької області.
Під час оздоровлення юннатів Чернівецького ОЦЕНТУМ в
таборі ЛУНКА, працівники Служби порятунку Державної служби з
надзвичайних
ситуацій
в
Чернівецькій
області
провели
тематичний день «Дбай про безпеку».
Зокрема, вогнеборці навчали дітей правил безпеки –
пояснювали, до яких наслідків призводять пустощі з вогнем, як у
приміщенні, так і надворі, недбалість при використанні
різноманітних електроприладів, залишене у лісі розпалене багаття.
Рятувальники наголосили, що небезпека може чатувати на людину
й
під
час
відпочинку,
якщо
вона,
наприклад,
не
дотримуватиметься правил безпечного поводження на воді. Окрім
того, на практиці кожен міг спробувати скористатись первинними
засобами пожежогасіння – за допомогою вогнегасника діти
ліквідовували умовну пожежу.

Далі заняття з дітьми продовжили представники обласного
Товариства Червоного Хреста. Використовуючи спеціальні
манекени, вони навчали всіх присутніх правильно надавати
домедичну допомогу. На локації поруч психолог Управління ДСНС
Детальна інформація на сайті

https://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 7-8, липень-серпень, 2019

пояснював відпочивальникам табору, як поводитись у стресових
ситуаціях, під час надзвичайних подій, щоб паніка не взяла верх
над людиною. Він розповідав, як фахівці надають першу
психологічну допомогу, заспокоюють людину і настільки це
ефективно. Паралельно профорієнтаційну роботу проводили
представники Чернівецького обласного центру зайнятості,
розповідаючи про професії, які актуальні в нинішній час.

15-16 серпня 2019 року проведено
Всеукраїнську науково-педагогічну
конференцію за темою: «Сучасні
тенденції підвищення якості освіти»

Міністерство освіти і науки України спільно з ГО «Спілка
освітян України», Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді, Національною академією педагогічних наук
України, Національною академією наук вищої освіти України,
медіавидавництвом «Країна мрій» з 15 по 16 серпня ц.р. провели
Всеукраїнську науково-педагогічну конференцію за темою:
«Сучасні тенденції підвищення якості освіти».
Конференція проводилась з метою обговорення тенденцій,
проблем та перспектив забезпечення якості освіти в Україні в
контексті сталого розвитку держави та з урахуванням положень
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Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
освітньої галузі «Нова українська школа».
До участі в конференції були запрошені члени ГО «Спілка
освітян України», педагоги закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, наукові та науково-педагогічні працівники
закладів вищої освіти, новатори в освітній галузі.

З вітальним словом виступили:

Карандій Вадим Анатолійович, заступник міністра
освіти і науки України;

Демедюк Юрій Григорович, керівник експертної групи з
питань позашкільної освіти директорату інклюзивної та
позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Чижевський Борис Григорович, керівник секретаріату
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти,
кандидат педагогічних наук, доцент;

Стретович
Володимир
Миколайович,
професор,
Заслужений юрист України, народний депутат України попередніх
скликань;

Якименко Олександр Васильович, перший заступник
Голови Державної служби якості освіти України, кандидат
економічних наук;

Пирожков Сергій Іванович, віце-президент, академік
Національної
академії
наук
України,
професор,
доктор
економічних наук;

Лондар Сергій Леонідович, директор ДНУ «Інститут
освітньої аналітики», д.е.н., професор;

Петров Олег Володимирович, голова правління УМАКО
«Сузір’я»;

Биковська
Олена
Володимирівна,
президент
Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри
позашкільної освіти Національного педагогічного університету
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імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України;

Рубін Едуард Юхимович, директор компанії «Telesens
International Ltd.», доцент Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук,
депутат Харківської обласної ради VII скликання;

Вербицький
Володимир
Валентинович,
директор
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
МОН України, доктор педагогічних наук, професор, академік
Академії наук вищої освіти.

Після пленарного засідання розпочалася робота в секціях:
1.
СЕКЦІЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДАМИ ТА УСТАНОВАМИ
ОСВІТИ
«Якісне управління структурами та установами в освітній
галузі».
2.
СЕКЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
«Роль методичного супроводу як ресурсу забезпечення якості
освітнього процесу».
3.
СЕКЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
«Рівний доступ до якісної освіти».
4.
СЕКЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
«Створення якісного освітнього середовища в частині змісту
для учнів першого циклу навчання нової української школи».
5.
СЕКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
«Управління розвитком основних освітніх компетентностей
засобами інноваційних освітніх технологій».
6.
СЕКЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«Перспективи якісного розвитку позашкільної освіти в
контексті сучасних трансформаційних змін».
7.
СЕКЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
«Якість методичного супроводу як ресурсу забезпечення
освітнього процесу».
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За підсумками роботи конференції учасники отримали
сертифікати і видано збірник статей, методичних рекомендацій та
розробок.

«Формування Людини Майбутнього –
основний ціннісний орієнтир сучасної
освіти»
21 серпня у м. Буча відбулась серпнева педагогічна рада
освітян Київщини «Формування Людини Майбутнього – основний
ціннісний орієнтир сучасної освіти». Організаторами виступили:
Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада,
Департамент освіти і науки Київської обласної державної
адміністрації, Бучанська міська рада.
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На 52 гектарах Бучанського міського парку розташувались
різноманітні локації представлені фахівцями всіх напрямків
освітньої галузі Київщини, а також виставкові розкладки
навчальної та фахової літератури провідних видавництв.
У прес-брифінгу «Реформування освіти з точки зору влади»
взяли участь Михайло Бно-Айріян, голова Київської обласної
державної адміністрації, Микола Стариченко, голова Київської
обласної ради Анатолій Цикалюк, голова Київської обласної
профспілки працівників освіти і науки України, Віра Рогова,
директор департаменту освіти і науки Київської обласної
державної адміністрації.
Цікавою формою роботи виявився відкритий діалог з
освітянською громадою — тренд-меседж «Освіта Київщини:
формули успішних практик», який провели КЕУ-спікери: Артур
Кочарян, експерт з питань інформації в освіті, тренер, директор
Приватного закладу освіти «ThinkGlobal». Оксана Пономарьова,
директор Бориспільського академічного ліцею Бориспільської
міської ради, Людмила Бараненко, переможець Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Вчитель інклюзивного
класу», вчитель Білоцерківського НВО «Загальноосвітня школа 1111 ступенів №15 – дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий
клуб». Олег Горовий, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року -2019» у номінації «Географія», вчитель Ірпінської
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 12 з
вивченням іноземних мов (школа лінгвістики).

Завершилася освітянська рада проведенням творчих
майстерень у вигляді інтерактивних тематичних локацій у
форматі відкритого простору OpenSpace, за напрямами:

Диджиталізація освіти. Школа у смартфоні

Змінюйся сам і змінюй середовище навколо себе

Заклад дошкільної освіти, дружній до дитини

Стратегія ІКС: інклюзивна, корекційна, спеціальна
освіта
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«STEM- освіта »

Шкільний
іншомовний
ландшафт:
виклики
та
перспективи

Міжнародні проекти – національна ідея

Профорієнтація – освіта – майбутнє: сучасні ресурсні
платформи
Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти
працювали в локації «Змінюйся сам і змінюй середовище навколо
себе», головним меседжем якої стали інновації як «золотий ключик»
до дверей успішного майбутнього дітей. Формат проведення:
інтерактивні івент-майстерні. Головним спікером виступила Ольга
Просіна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального
інституту післядипломної освіти Державного вищого навчального
закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
кандидат педагогічних наук.


Виставка – ярмарок голубів, співочих
та декоративних птахів – «Молодий
Голуб 2019»
24 серпня 2019 року Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді МОН України спільно з Всеукраїнською
асоціацією голубівників провели виставку – ярмарку голубів,
співочих та декоративних птахів – «Молодий Голуб 2019». На
виставці експонувалися елітні представники голубів різних порід з
різних областей України, яких оцінювали досвідчені експерти.
Крім голубів на виставці були представлені декоративні птахи
(кури, качки, павичі, цесарки, гуси та канарки), а також, кролі,
нутрії і навіть кози.
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Виставка – ярмарок відбулася на території київського
іподрому.
З
вітальним
словом
виступили,
Президент
Всеукраїнської асоціації голубоводів Деркач Леонід Васильович,
другий віце-президент Всеукраїнської асоціації голубоводів
Гнатюк Володимир Петрович, керівник Міжнародної громадської
організації
«Міжнародна
асоціація
льотно-спортивних
та
декоративних порід голубів» Попко Володимир Пилипович.
Захід був проведений з метою залучення та зацікавлення
молодого покоління до розведення голубів, розвитку та розведення
сільськогосподарських тварин, створення колекцій.
Власники голубів-переможців отримали почесні нагороди.
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Анонс
у наступному номері:
 Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань юних
екологів України
 Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну
 Всеукраїнський форум з питань позашкільної освіти

Швидко і зручно…
В
будь-якому
поштовому
відділенні
Ви
можете
передплатити собі, своїм рідним та друзям у подарунок
наш науково-художній журнал для дорослих та дітей
«Паросток» за передплатним індексом 74561.
Журнал виходить щоквартально.
Видання допомагає збагнути таємниці природи, гармонію
стосунків людини і довкілля.
Бажаючі можуть надсилати свої статті на електронну
адресу: redakciya_parostok_nenc@ukr. net
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Контакти:
Національний екологонатуралістичний центр
учнівської молоді МОН України
вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074
http://nenc.gov.ua
nenc@nenc.gov.ua
Директор НЕНЦ — доктор
педагогічних наук, професор,
академік Академії наук вищої
освіти України, Голова ГО
“Спілка освітян України”
Вербицький

Відповідальний за
випуск:
Кацурак Вікторія —
методист в/к
тел. (044) 4302222

Володимир Валентинович
тел. (044) 4300260
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