
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 
від   15,04.10              №  
від   

_1/9-269_ 
___

Міністерство освіти і науки  
 на №    

Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій 
 

Про проведення ІУ Всеукраїнського  
збору учасників екологічних експедицій,  
походів, польових практик  
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних очно-заочних 
масових заходів з учнівською та студентською молоддю на 2010 рік (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2009 № 1246) та з метою 
залучення учнівської молоді до активної природоохоронної діяльності з 6 до 
8 липня ц.р. в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області 
(Національний природний парк ,,Подільські Товтри”) відбудеться ІV 
Всеукраїнський збір учасників екологічних експедицій, походів, польових 
практик. 

У рамках заходу під керівництвом вчених будуть проведені наукові 
дослідження рослинного і тваринного світу Національного природного парку 
,,Подільські Товтри” та прилеглих територій, екологічні екскурсії, творчі 
звіти учасників екологічних експедицій, походів, польових практик, захист 
екологічних проектів тощо. 

Безпосереднє керівництво заходом здійснюють Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді та Хмельницький обласний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

До участі в зборі запрошуються учні (студенти) загальноосвітніх, 
позашкільних і вищих навчальних закладів з Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя з числа учасників комплексних науково-
дослідних експедицій, походів, польових практик з практичним досвідом 
роботи з екології, ентомології, орнітології, ботаніки, зоології тощо (по 3 
учасники від регіону). 

Заїзд та реєстрація учасників − 6 липня до 12.00 год. за адресою: 
Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, 
Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua�


Проїзд від залізничного вокзалу м.Кам`янця-Подільського: 
маршрутними таксі № 1-А, № 7 до зупинки ,,Ринок”. Просимо завчасно 
повідомити про вид транспорту та час прибуття, а також придбати квитки на 
зворотній шлях. 

Від’їзд  – 8 липня після 18.00 год. 
Витрати на відрядження учасників збору здійснюються за рахунок 

організації, що відряджає. 
Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на осіб, що 

супроводжують. 
Детальна інформація про умови участі у Всеукраїнському зборі 

учасників екологічних експедицій, походів, польових практик: у Києві – за 
телефонами       0 (44) 430-02-60, 430-00-64, е-mail: nenc@nenc.gov.ua, сайт: 
www.nenc.gov.ua;   у м.Хмельницькому – за телефонами 0 (382) 55-12-14,   
55-14-49, е-mail: hoencum@ic.km.ua; hoencum@mail.ru. 

Додаток: на 2 арк. 
 
 

Перший заступник Міністра      Б.М.Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В.   430-02-60 
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Додаток  
до листа МОН 
від 15.04.2010 № 1/9-269 

 
Програма  

проведення ІV Всеукраїнського збору учасників  
екологічних походів, експедицій, польових практик  

на базі Національного природного парку ,,Подільські Товтри”  
6-8 липня 2010 року 

 

08.00-12.00 

6 липня, вівторок 

Заїзд, реєстрація та розміщення учасників Всеукраїнського збору  
     (Кам’янець-Подільській Національний університет імені Івана Огієнка). 

12.00-12.30 - Відкриття збору. 
  Вітальне слово: 
- Завальнюк О.М, ректор Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка; 
- представник управління освіти і науки Хмельницької ОДА; 
- представник Кам’янець-Подільського міського управління освіти і науки;  
- Климчук В.В., директор Хмельницького ОЕНЦУМ; 
- Радченко Т.Д., заввідділом екології Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 
12.30-13.00 - НПП “Подільські Товтри“ як унікальний природоохоронний об’єкт −  

Любінська Л. Г., старший науковий співробітник НПП ,,Подільські Товтри”. 
13.00-14.00 Обід. 
14.00-18.00 - Природні цінності м.Кам’янця-Подільського (екологічна екскурсія  до 

ботанічного саду, дендропарку, Смотрицького каньйону, науково-
екологічного центру НПП “Подільські Товтри“). 

18.00-20.00 Вечеря. 
20.10-22.00 Презентування обласних  команд – учасників збору. 

 

08.30-09.00 
7 липня, середа 

Сніданок.  
09.00-12.30 Екологічна автобусна екскурсія до урочища “Суржинецький яр”. 

Практичні завдання:  
- “Дослідженн орнітофауни урочища “Суржинецький яр”; 
- “Біомоніторинг води”; 
- “Лісовий фітоценоз”. 

12.30-13.30 Обід. 
13.30-17.20 
 
 
 
 
 
 
17.40-19.00 

Екологічна автобусна екскурсія до водно-болотного угіддя “Бакотська 
затока”. 
     Практичні завдання: 
- “Китайгородське відслонення – еталон силурійських відкладів”; 
- “Вивчення денних метеликів степових ценозів”; 
- “Популяційні дослідження рідкісних рослин”; 
- “Геоботанічні дослідження”. 
Ознайомлення з досвідом роботи Староушицької СЗОШ І-ІІІ ст. щодо 
організації діяльності шкільного еколого-освітнього осередку науково-
дослідницької та освітньої роботи. 

19.00-19.30 
19.30-21.00 

Вечеря. 
Зустріч з юними екологами Староушицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

21.00 Від’їзд до м.Кам’янця-Подільського. 



08.30-09.00 

8 липня, четвер 

Сніданок.  
09.00-14.00 1. Еколого-краєзнавча екскурсія територією Подільських Товтр: 

    - Вербецькі Товтри; 
    - Кармелюкова гора. 
2. Практичні роботи: 
    - “Флористичні дослідження: рідкісні та інвазійні види”. 
    -  “Біоіндикація водного середовища річки Мукша”; 
    - “Геолого-географічні особливості Подільських Товар”. 

14.00-15.00 Обід. 
15.00-16.30 - “Формування екологічної свідомості та культури учнівської молоді в 

Кам’янець-Подільському міському ЕНЦУМ” − Ткач Л.І., директор 
Кам’янець-Подільського міського ЕНЦУМу. 

16.30-17.30 Підведення підсумків збору. 
18.00-19.00 Вечеря. 
Після 19.00 Від’їзд учасників. 

 
 

 
 


