
зв!т
в!дд!лу еколог|чно[ осв!ти та рекреац![
з еколог!чно[ осв1тньо-виховно! роботи

Ёац!онального природного парку <<Р1але |[ол|сся>> за 2017 р|к

1. Фрган|зац|я еколог|чно1 осв!тньо-виховно| роботи.
1.1. у Ёац|ональному природному парку <]!1але |{ол|сся> функц|онус

в!дд|л еколог|чно| осв|ти та рекреац||. Б!дпов|дальними у 2017 роц| за
орган|зац|то еколог|чно| осв|тньо-виховно| роботи нпп <<йале |{ол|сся> е: до
серпня цього року старлтий науковий сп|вроб|тник _
Б|ктор1вна, з серпня | до цього часу фах|вець з еколог|чно|
}Фр1й Флександрович.

\.2. Аац|она-г:ьний природний парк <1!1але |{ол!сся>
заход|в з еколог|чно| осв|тньо-виховно] роботи.

2. йетодична) орган|зац|йна та практична еколог!чна осв1тньо-виховна

робота.
2.\. Фрган|зац|я та у{асть у масових еколог|чних осв!тньо-виховних

заходах.
Ёац|ональним природним парком <йале |{ол|сся> орган|зовано та

проведено наступн| еколог|чн| осв!тньо-виховн| заходи:
_ природоохоронна акц|я <<[опоможемо птахам взимку)), 25.0|. 2017 р.Б
рамках дано{ акц||, орган|зовано п|дгод|влто водоплавних птах|в на р. [оринь, а

тако)к |з тшколярами 1зяславсько| 3Ф1]_1 1-11 ст. ]ч&4 та Радотп|всько| 3Ф11] 1-111 от.

проведено бес1ду про особливост! догляду за год]вницями та рац|он зиму}очих
пернатих. 1{р|м того, прац|вники |!арку р€шом |з учнями, на територ|?
навч€ш1ьних заклад|в, розв|сили год|внички та наповнили\х пта1шиното |т<ето;

- еколого-осв|тн|й зах|д на тему: <<Бодно-болотн| уг|ддя - на1ш природний
захист в|д впливу стих|йних лих), приурочений до Бсесв!тнього дня водно-
болотних уг|дь, 0|.02.20|7 р.;
- 1'формац|йно_п|знавальне зан'1ття для унн|в !зяславського нвк (зо1ш 1-

111 ст. ]\ф5 |м. о.п. Фнищука, г|мназ|я) приурочене до Бсесв|тнього дня дико|
природи та демонстрац|я науково-популярного ф|льму <.{ика природа €вропи>,
03.03.2017 р.;
- конкурс на кращий малтонок' плакат-ст|нгазету на тему <<|{ервоцв|ти п|д

охороно}о), в рамках Бсеукра!нсько! акц|| <3берея<емо первоцв|ти>>, 01.03. _

15.03. 20|7 р. Б конкурс| взяли участь 136 тшколяр|в з навч€|льних заклад|в

рег|ону, з них було обрано |4 перемох<ц|в, яких нагород)!(ено шочесними
грамотами та ||ризами;

акц|я <йайбутне л|су у тво!х рук4х) з нагоди в|дзнаиенгтя &1|экнародного

прац!вниками та вихованцями 1зяславського ясла-садка <€трумочою) було
висаджено так! види рослин, {(, туя зах|дна колоновидна' дерен
кривавочервоний, ял|вець ко!ацький, тис яг1дний, форзиц|я, ла6урнум (золотий

дощ) таряддекоративних щав'янистих рослин. 1{р1м того' сп|вроб|тники |{арку

(ратасток |1аталз'я
осв|ти - }{укащук

мае наявний план

дня л|с|в, 2|.0з. - 07.04. 20|7
агентством л1сових ресурс|в

р. Б рамках акц|!, орган|зовано| {еря{авним
}кра?ни, прац|вниками нпп сп|льно з

сп|льно |з колективами дер}(авного п|дприемства <€лавутського л|сового



\
господарства) та тов <1нтвРдвРвво> взяли участь в отворенн| культу р ду6азвичайного на територ|| €триганського л|сництва дп к€лаву}ський л!сгосш.;- конкурс твор|в за темо}о <<)1тодина | л|с> в рамках акц|| кР1айбутне
л1су у тво!х руках>' 21.03. _ 07.04.20|7 р. 9 конкурс| взяли участь 60 тпколяр!в
з навчш1ьних заклад|в рег|ону, за п|дсумками конкурсу обрано .р{'*
переможц|в, яких було нагород}кено грамотами та подарунками;

- психолого-педагог|нн| заняття еколог|чного сг!рямування на тему
<<9ервонокни>кн| птахи )(мельниччини) для д|тей стар1ших .р'й. 1зяславсь*'.'
дитячого садка.]\ъ 1, 2|.03.20|7 р.;- еколого-п|знавальн1заходи,присвячен|й|экнародн1йакц|]<<[одина
3емл| 2017 >>, 24.0з.2017 р;_ посадка дерев та кущ1в на територ|[ |зяславсько| зо1п 1-11 ст.ф 4 в
рамках Бсеукра!нсько| еколог|чно| акц|| <|1осади дерево миру)' 30.03 .20|7 р.;- конкурс малтонк|в за темок) к/1тодина 1 л|с> в рамках акц||
<Р1айбутне л|су у тво!х руках), 21.03. _ 07.04. 2017 Р., } конкурс| взяли участь215 унн1в р|зного в!ку, за п1дсумками конкурсу обра"о 14-х переможц1в, яких
було нагороджено почесними щамотам и та подарунками;_ щор|нна акц|я благоустрото <<3а чисте довк|лля>>, приурочена доБсеукра!нського дня !овк|лля. Б рамках дано| акц|| ээ.оц-. 2017 Р.,сп|вроб|тники |{арку провели роботи з благоустро}о територ|| 1зяславсько|
заг€|пьноосв|тньо| 1цколи 1-11 ступен|в .}ф4 |м. Б. 1{обернтока, було зд|йснено
розчистку поросл1 на подв|р'| навн€шьного закладу, вир1зано стар| посохл|
дерева' а такох{ прибрано г!лляччя | побутове см|ття;

- |"формац|йно-п|знавальн1заняттяприурочен!до1!1}кнародногодня
б|ор|зном ан|ття' 22.05 .2017 р.;

- конкурс на кращу назву для проектовано| еколог|чно] стеэкки. Б
конкурс!, який проходив у пер|од з 05.07. по 31.07.2017 , взяли уяасть 23
тпколяр| |з м|сцевих навч€шьних заклад!в. 1з десятк|в запропонованих вар1ант|в
було обрано н.вву <<|{ерлина €лавутнини>>, переможець нагородж ений
заохочув€шьним призом.

- конкурс к|[рирода 1!1алого |!ол|сся очима д|тей>, 11.09. _ 03.11.
2017 року. Б конкурс| взяли участь 253 унн| й унн|вських колективи (92 -вихованц|в осв|тн|х заклад|в 1зяславщини' 161 €лавутнини), кощ1 в
заг€ш1ьному над|сл€!"ли до |{арку 326 роб|т (в|дпов|дно _ 126 1200 роб{т).

Б 1зяславському район| взяли участь так| навчальн1 заклади: Ёовос|льська
зо1п 1-111 ступен1в, Р|пк|вський ЁБ1{ ''3агальноосв|тня 1школа 1-1{1 ступен|в -
дитяний садок'', 1ел|экинецька 3о1ш !-11 ступен1в, (луб|вська зо1п 1_111
ступен|в, Борис|вський нвк ''3агальноосв|тня 1пкола 1-111 ступен|в - дитячий
садок'', 1{ун|вська зо1п 1-1|| ступен|в, 1зяславський нвк ''3агальноосв1тня
1школа 1 ступеня'дитячий ясла-садок \!'7'', йихн|вська 3Ф11] 1-111 ступен|в,
й'якот1вська зо1ш 1-111 ступен|в, йокрецький ЁБ1( ''3агальноосв|тня тшкола 1-11
ступен|в -дитяяий садок'', €ахн|вецький дн3 <<[зв1нонок>>, Ф1л1я ]зяславського
нвк ]\95 зо1ш 1-111 ступен|в |м.. о.п. Фнищука, г1мназ1я Баськовецький нвк
((зо1ш 1_11 ступен1в дитяяий - садок), [рист1вська 3о1ш 1-1{1 ступен1в,
-|{!щанська 3Ф1]-1 1-11| ступен|в, 1!уровецький нвк (3о1ш 1 ступен\в-дитязий
садок), 1зяславська 3Ф11] 1-111 ступен|в.\!: 1, 1!1ислятинська зо111 1-111 ступен|в,
€ахновецька 3Ф11] 1-111 ступен|в.



)/ €лавутському район| взяли у{асть так| навчальн| заклади: фк|вська
ф|л|я Фпорного закладу \4ирутинський нвк, .|[исиченоький навч€ш1ьно-
виховний комплекс <<3агальноосв!тня 1шк€[ла !-111 ступен|в-дотшк|льний
навчш1ьний заклад>>, [анноп|льоький нвк <<дотшк|льний навчальний 3аклад _
середня заг€ш1ьноосв|тня 1школа) 1-|1[ ступен|в, €лавутська 3Ф1]] 1-11| ступен1в
]ф 7, 1ван|вський ЁБ1{ <<дотшк|льний навча;тьний 3аклад - 1]]кола 1-111 ступен!в>
|мен| [ероя Радянського €отозу А.3. Фдухи, нвк <<.{ошлк|льний навчальний
3аклад - 3агальноосв|н|й навч€}г!ьний заклад 1 ступеня>>, (лавутська 3о1ш 1-111

ступен!в ]\ъ 1, нвк (3о1п 1-111 ступен|в, г|мназ|я> )$э5, }{ук|вський ЁБ1{,'
€лавутська 3Ф1]] 1-11! ступен|в .]\гр 1, €лавутський РЁ1]ум, 3о1ш 1_111 ступен1в
.]\гр6, -|{исиченський навчально-виховний комплекс <<3агальноосв|тня тшкала 1-111

ступен1в-дотпк|льний навча_гльний заклад), |{олянський нвк,
Беликоснятинський навч€|"льно-виховний комплекс <<[ошлк!льний навчальний
заклад - середня заг€!"льноосв|тня 1школа |_111 ступен|в>>, Барвар|вський нвк
<<дош:к|льний навча;тьний заклад _ середня заг€ш1ьноосв!тня |пкола 1-11 ступен|в>>,
)(оровецький нвк <<дотпк|льний заклад, середня загальноосв|тня 1пкола 1-111

ст.>' йанятинська ф|л|я Фпорного закладу_[!1а"лоправутинський навча.]1ьно-
виховний комплекс <<дотшк|льний навчальний заклад 1-11 ст.), зо1ш ]\ъ3,
|!еремитпельський
заг€}г!ьноосв|тн|й зак.]1ад 1 ступеня, г!мназ|я>, <<€пец|ал1зована 1пкода 1-111

ступен|в, л|цей <9сп]х>>, 3агалгьноосв|тня 1школа 1-111 ступен|в ]\гр 4,
[убелецький навч€ш1ьно_виховний комплекс <<дотлк|льний навчальний заклад -
1пкола 1-11 ст.>, Фпорний зак.]1ад _ [орицький ЁБ1(. 3а п|дсумками конкурсу
обрано перемох(ц|в, |х нагород)кено щамотами та подарунками.

- еколого-осв|тн|й зах|д на тему <Ё{атп| доматпн|
приурочений до Бсесв|тнього дня захисту тварин, 04.10. 2017 р.;- еколого-осв|тн|й зах|д на тему <<йи у св|т| природи)),
Бсесв1тньому дн[о охорони м|сць |снування, 06.10. 20|7 року. !о
з€}лу{ено 59 тпколяр|в Радотп|всько| 3о1п 1-111 ст.;

ултобленц|>,

присвяиений
заходу було

- конкурс <3ам!сть ялинки - зимовий букет> в рамках Бсеукра!нсько]
акц!] <<3береэки ялинку>, 0|.|2. -2з.12.20|7 р.Б конкурс| взяли уиаоть 115

уин|в, унн|вських колектива, вчител|в та х<ител|в рег|ону, котр1
над|слали до адм!н|страц|| та на електронну адресу |{арку

в загальному

1зяславоькому район| взяли участь так| навчальн1 заклади: Б|л|вський нвк

ступен|в - дитячу|й сацок'', 1!1ихлянська 3Ф1]-1 1_111 ступен|в, \{окрецький Ё{Б1{

''3агальноосв|тня 1школа 1-11 ступен|в _ дитяний садок'', Ф|л!я 1зяславського
нвк ]\ъ5 зо1ш 1-111 ступен!в |м. о.п. Фнищука, г|мназ|я Баськовецький нвк
(3о|ш 1-11 ступен|в дитяний садок>, )(р4ст|вська зо1п 1-11[ ступен|в, .[{|щанська
зо1ш 1-111 ступен|в, |{уровецький нвк (зо1ш 1 ступен|в-дитяний садок,
|{луэкненський навч€ш1ьно-виховний комплекс ''3агальноосв|тня 1пкола 1-111

ступен|в, г!мназ|я |мен| Р.й. Бортника'', |{ол|ська заг€!"льноосв|тня тпкола 1-11

ступен|в, |[[екеринецький навч€ш1ьно-виховний комплекс ''3агальноосв|тня
1школа 1-111 ступен|в-дитяний садок, Радогш|вська зага.]1ьноосв!тня тшкола |-111

ступен|в 9 €лавутському район| взяли г{асть так| навчальн| заклади| фк|вська
ф|л!я @порного закладу Р1ирутинський нвк, [анноп|льоький нвк

|25 роб|т. в





/

молодъкному етнофестив.1л| <<Ёовомалинська
Фстрозькото Р,^{А, Фстрозько}о районното радо}о,

.}1тобава>, 1{Ф проводився
Ёовомалинсько[о с|льськото
го <.|{|га острозького

с. Ёовома]|ин (Фстрозький р-н,
радо}о' нпп к!ермансько_Фсщозький>>,
самоврядування) на територ|! с. йет<ир!н та
Р|вненська обл.)

11.10.2017 р., науков| сп|вроб|тники нпп <1!1але |{ол|сся>> (ратасток Ё.Б.
та Бел|нська м.м. були )д1асниками застдання круглого столу <Бколог1чн|
проблеми )(мельницько| област| та 11|ляхи !х розв'язання на засадах
збалансованого (оталого) розвитку)), яке було проведено на 6аз| )(мельницько|
одА. Фрган|затором даного заходу була Бсеукра!нська еколог|чна л|га
(кер|вник !имочко т.в.).

||.\0.20|7 р. прац|вники н11п <Р1але |!ол|сся> Б|льовський о.А.,
|{ол|щук в.м. та )1укащук }Ф.Ф. р€вом з представниками м|сцево| влади взяли

участь в одному |з районних заход|в присвячених Анто захисника 9кра?нитана
територ|| 1зяславського нвк (зо1ш т-|11 ст. ш2, л|цей>> |м. о. 1{у:шн|рука
сп|льно з учнями й адм!н|страц|ето зак.]1аду у сквер| б|ля погр!Адя Ф. 1{утшн1ру'.у
висадили сад:канц| ту.

18.10 20|7 Рок}, пров|дний науковий сп|вроб|тник нпп <<\{але |{ол|сся>

- Бел|нська й.1м1., в якост| наукового консультанта' взяла участь у х{ обласн1й
дитян1й науково-практинн|й конференц|| з питань виконання 1пколярами
[мельниччини дитячу|х науково-досл|дницьких роб|т в галуз| природничих

зах|д в|дбувся на баз1

центру унн|всько| молод|
взяв участь тако)к член

наук, с|льського та л|сового господарства. [аний
{,мельницького обласного еколого-натур€}л!стичного
(м. )(мельницький). у робот| дано| конференц!|
Радотп1вського унн|вського тшк!льного л|сництва Ё|[|{ <<]!1але |{ол|сся>> _ учень
9 класу _ €ементок |гор.

15-17 листопада 20|7 року пров|дний науковий сп!вроб|тник Бел|нська
м.м. взяла г{асть науково-методичному сем|нар| <<1нновац|йн| п1дходи до
еколог|чно| осв|ти: досв|д осв|тньо| прощами <<.[{елеко>. €ем1нар проходив на
баз| !{ам'янець-|[од|льського нац|он€!'льного ун|верситету |мен| 1вана Фг|снка
в|дбувся та був присвячений нов|тн|м п!дходам до еколог|чно| осв|ти тпколяр|в
|з використанням наукових досл|д>кень.

2.2. (л1впраця з п!дприемствами, установами та орган|зац|ями.
|{ротягом 20|7 року нпп <Р1а-гле |[ол|сся> уклав договори та угоди з

наступними орган|зац|ями | п|дприемствами:
- !года про проведення практики отудент|в з |{од|льським державним

аграрно-техн|чним ун|верситетом в|д 01 .03.2017 р.;
- [огов|р про наукову та творчу сп|впрацто з 1нститутом г|дроб|олог|?

Ё{ац1онально] академ|| наук
- }года про

гк 9кра!ни в]д 0:
сп|вроб|тництво

в|д 03.04.
та партнерство з| Ёац|ональним

201-7 р;

природним парком <<€иневиР> в|д |4.06.20|7 р.
- [рантова угода з [Ф <[ромадянська |н|ц|атива Романа \{ацоли

<<1нститут сол!дарност! щомад) в|д 18.07. 2017 р.
- [огов1р про сп|вп|эацто |з |(ременецьким ботан|чним садом в1д

04.09.2017 р.





трен!нгах' що проводи]|ися [Ф <<1нстицт сол!дарност! щ0мад Романа Р1ацоли>>

у сп|впрац| |з [Ф <Фонд ст€}лого розвитку <€тара Болинь>>) в рамках 1ретього
конкурсу м!крощант|в. 1{омандний проект' п|д назвото <<Бколог|чна стежка на
територ|! г|дролог|чного зак€вника м|сцевого значення)>, бу" г|дно
представлений на фантовошту ком|тет! та отримав матер|альну допомогу для
його реал|зац!]. Фтриман| п|д час щен|нг|в знанн'1' були засв|дчен|
в|дпов!дними сертиф|катами.

13.1

в|дкриття
проведено п|знава-гльну екокурс|то для уин|в 9-го класу 1{рупецького нвк.

3. 1нформац|йно-видавнича та пропагандистська д|яльн|сть.
3.1. |!родов>куе сво}о д!яльн!сть, створений |7.:04. 2015 року

Ёац|ональним природним парком <<1!1але |[ол|сся>> оф!ц|йний во6-сайт, за

адресо}о: тта|еро1|з.!&!*,г:а. у 2о17 роц| проведено удосконале||ня ве6-сайту:
оптим|зовано вм|ст та оформлення' розроблено привабливий, |нформативний 1

:зруиний для корисцван|в |нтерфейс.
Ёайб|льтп в|дв|дуваним та шопулярним розд|лом сайту е к[Ф|овнА) -

29941 в!дв|дуван.
|акох< нпп <йале |[ол|сся> рецлярно оновл}ое |нформац|го на сво]й

стор|нц| в соц]альн|й мерех<| Расе6оо[ посиланням
}-:{1р*:/7зуъуъдг.{асе1зоо1*.сотт/8гошрэ/}ъ{а|!опа1Ра:*.&{а]еРо] |э.]а7.

3.2. у 20\7 роц| прац|вниками парку було п|дготовлёно до друку та
опубл1ковано: |нформац|йно_п|знавальн| буклети п|д назво}о <<,{опомох<и

птахам перезимувати) тиражом 50 прим!рник|в для уин|в заг€ш1ьноосв|тн1х

навч€ш1ьних заклад|в; |нформац|йн| буклети п|д назвото <<Рколог|чна стежка
<<[{ерлина €лавутнини> тира}1(ом 1000 прим|рник|в для р|зних категор|й
населенн'{; ки1пеньков| ка-глендар| |з зобраэкенням комплексно| пам'ятки
природи заг.|льнодерх(авного значення <Фзеро €вяте> тиражом 1000
прим|рник|в; наст|нн| к€}лендар| формату А2 тз зобра>кенням г|дролог|чного
зак€вника м|сцевого значення <<[олубе озеро) загаг1ьним тира)ком 2000 штук
для 1широкого розповс}одх{енн'1 серед населення.

3.3. |{ротягом 2017 року нпп <<1!1але |{ол|сся> подано до друку та
опубл|ковано у друкованих виданнях рег|ону 66 статей та |нформац|йних
шов!домлень.

3.4. |{ротягом року про д|яльн|оть |{арку було в|дзнято ряд стожет|в на
телебаченн|:

[ентр>;
|{рощама <3вичайне диво) (1!1але |[ол|сся), ходтРк <<|{од|лля-

- €то)кет присвячений Анто прац|вника л|су, (33 кАнА/{>;
- €тот<ет присвянений в|дкриттто еколог!чно| стея{ки <<|{ерлина

€лавуттини>>, <<33 цд11цд'|.

, /.|) | / року' в рамках ре€}л1зац11 проекту' в1дру.

еколог|чно| сте}кки <<|[ерлина €лавутнини>> та по
в|дбулось святкове

11 мар1пруту
1. 20\7 ре€}л1зац11 проекту'



1нтерв'то директора Ё|!|| <<1!1але |[ол|сся> у с}о)кет| присвяненому

дуба звичайного на територ|| €щиганського л|сництва дп
к€лавутський л|сгосп>>, тРк <<1{онтакт-€лавута>.

€тоэкет <3ам]сть ялинки- зимовий букет>>, тРк <<1{онтакт-€лавута>

3.5. Ёа протяз| 2017 року прац!вниками Ёац|онального парку <<Р1але

|{ол|сся> у заг€}льноосв|тн|х навчапьних зак^]1адах рег|ону проведено ряд
ознайомл}о}очих лекц|й, а саме:

- лекц|йн| заняття про Ё|{|1 <йале |[ол|сся> для унн|в 6,7 ,9 клас|в у
1зяславськ|й загальноосв|тн|й тцкол1 1-11 ст. }хгэ4;

- лекц|йн| заняття про Ё|!|1 <<1!1але |[ол|сся> для унн|в 6,7,8, 9,10

клас|в €лавутського нвк (с3о1п, л|цей <<}сп|х>; €лавутсько| 3о1ш 1-111

ступен|в )\гэ 7; €лавутсько] 3Ф11] !-|11 ст. ]\ч 4; €лавутсько] 3Ф1]] 1-111 ст. ]ф 3;

- тематичн| лекц|] про д|яльн|сть нпп <|у1але |{ол|сся> дляунн|в 6,7,
8, 10 клас|в у 1зяславському нвк (3о1п 1-111 ст. ]& 2 1м. Ф. 1{утпн!рука, л|цей>>,

4.|, !5-17 лтотого 20|7 року науков| сп|вроб!тники нпп <]!{але |{ол|сся>

- Бел!нська 1!1.Р1. та 1!1нтох Ф.Б. прослух€}ли курси з п|двищення квал!ф|кац||

<€утасн| методи мон!торингу б|ор!зноман|ття природно-запов|дних територ|й>>,

що прово дилися на баз| ,(ерх<авно| еколог|чно! академ|? ш|слядипломно] осв|ти

та управл|ння при 1!1|н|стерств| еколог|| та природних ресурс|в }кра!ни.
опрацьован| наступн| теми: к}и1он|торинг

та управл|ння л|сами природно-запов|дного
€п|вроб|тниками |1арку 6ули

4. |!|двищення квал|ф|кац|| прац|вник!в за слрияння ш|дготовц| кадр|в у
природоохоронн!й сфер|.

деревостан1в л1сових екосиотем

фондР>, <<йетоди мон!торингу популяц|] рослин), <3алунення щомадськост1 до

йон|торингу рослинного св|ту>>, <Фсобливост| картографування територ1й та

об'сктБ п3Ф), <[ео|нформац|йне модел}ов ання цифрово] модел| рельефу
територ|й пзФ |з застосуванням супутниково1
орн|тофауни в п3Ф). Фтриман! п|д час
в|дпов|дними св|доцтвами.

в пер|од з 3 по 7 кв|тня 20|7 року стартший науковий сп!вроб|тник
(ратасто. Ё.в. та пров| дний науковий сп|вроб|тник нпп <йале |[ол|сся>

Бел|нська !у1.й. взяли участь у трен!нц <<1нтерпретац|я природи та культурно|

спадщини)' що проводився ъ!а баз| Ёац|онального ун|верситету <Фстрозька

академ|я)) та на територ|| Ё|{|{ <,{ермансько-Фстрозький>>. |{|д час щен|нгу

учасники опрац}ов€}ли наступн1 теми:
|нтерпретац1| природи), <<!м1етодолог|я

зр€вка.
ефективност| |нтерпретац|! природи) та

4.2. з мето1о переймання досв|ду роботи установ природно-запов1дного

фо"ду, сп|вроб!тниками нт1п <<1!1а-гте |[ол|сся> зд!йснен! робои| по1здки до:

гшг{- <|{од|льськ| [овтри> (м. !{ам!янець-|{од!льський, [мельницька обл.),

нпп <<.{ермансько-Фстрозький>> (м. Фстрог), нпп <<|{|вн|чне |{од1ллл> (м.

3олоч|в .[{ьв|всько] обл.), нпп <,{н!стровський каньйон>> (м. 3ал|щики,

1ерноп|льська область), н11п <[ом|льтцанськ| л|си>> (м. 3м|]в, )(арк|вська

область).

нав|гац||>>, <<йетоди мон]торинц
курс|в знання були засв|днен|

<(онцепц|я та клточов! г1оняття

|нтерпретац|[ природи), <Фц|нка

отрим€ши св|доцтва в|дпов|дного



4.3. 3 24.04. по |4.07. 20|7 року виробничу практику ъ|а баз|

Ё{ац!онального природного парку ((м€1пе ||ол|ссл> проходив студент 1 курсу

маг|сщатури |{од|льського дер)кавного ащарно-техн!чного ун|верситету.
йр''".'' 8_11 червня 2017 року на територ!! Ё|{|! <?йале |{ол]сся>

(г|дролог|чний зак€вник м|оцевого значення <<|олубе озеро>>) польову практику

проходили студенти_б|ологи 1_го курсу |{риродничого факультету 1{ам'янець-

|[од|льського нац]онального ун[верситету |мен| 1вана Фг|снка. Фчолтовав

студентську щупу кер!вник практики _ к.б.н., доцент кафедри б|олог|] та

методики [1 викладання _ 1{озак й.1.

|{огод>кено р|тшенням Ёауково_техн|чно| Ради н11п <1!1але |{ол!сся> в;д

14 щудня 201^7 року.

':

А.в. €асгок
1:|'

€тарш:ий
науковий сп1вроб1тник
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