
  
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   21.12.2010         №  _1/9-917__                    
від   ___ на №    

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

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

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 
на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 від 
27.11.2010) та з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення 
екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до активної 
природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого 
ставлення до природи Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді спільно з Херсонським обласним центром еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді  з 26 по 28 квітня 2011 року в      
селищі міського типу Асканія-Нова (Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені 
Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України) Чаплинського 
району  Херсонської області буде проведено V Всеукраїнський збір учасників 
екологічних експедицій, походів, польових практик. 
  Під керівництвом вчених учасники експедиції ознайомляться з 
екосистемами степової природної зони півдня України на рівнях угрупувань, 
популяцій та особин автохтонного походження та  інтродуцентів різного ступеню 
адаптації. З метою виховання природовідповідальності відбудуться  навчальні 
екскурсії до ділянок цілинного степу та екосистем певного ступеню 
антропогенного впливу. 

До участі в зборі запрошуються делегації з Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя. До складу делегації входять 3 особи: 1 
керівник і 2 учасники − учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів, студенти вищих навчальних закладів з числа учасників Всеукраїнського 
наукового екологічно-природничого комплексу “Екологос”, комплексних 
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науково-дослідницьких експедицій, походів, польових практик, які мають досвід 
роботи з екології, ентомології, орнітології, ботаніки, зоології. 

Заїзд та реєстрація учасників − 26 квітня до 12.00 год. за адресою:              
м. Херсон, проспект Ушакова, буд.18/2, Херсонський обласний центр туристко-
краєзнавчої творчості учнівської молоді. 

Проїзд від залізничного вокзалу м. Херсона до обласного центру туристко-
краєзнавчої творчості учнівської молоді: маршрутним таксі № 35, тролейбусом   
№ 1 до зупинки ,,9-го Січня”. 

Для належної організації зустрічі учасників заходу просимо завчасно 
повідомити про вид транспорту та час прибуття, а також придбати квитки на 
зворотній шлях. 

Від’їзд – 28 квітня після 19.00 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 − за телефонами у м. Києві: 0 (44) 430-02-60,          

430-00-64; у м. Херсон: 0 (552) 26-42-77; е-mail: nenc@nenc.gov.ua, 
hoсentum@rambler.ru; сайт: www.nenc.gov.ua. 

Додаток: на 2 арк. 
 
 
Заступник Міністра              І.П. Зайцева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В.   430-02-60 
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Додаток  
до листа МОН України 
від 21.12.2010 № 1/9-917 

 
 
 

Програма 
проведення V Всеукраїнського збору учасників  

екологічних походів, експедицій, польових практик  
 

Місце проведення: біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е.Фальц-Фейна 
Національної академії аграрних наук України 

 
Термін проведення: 26-28 квітня 2011 року 

 
26 квітня, вівторок 

08.00-12.00  Заїзд, реєстрація та розміщення учасників Всеукраїнського збору  
(обласний центр туристко-краєзнавчої творчості учнівської молоді)  

12.00-13.00  Відкриття збору. 
Вітальне слово:  
-  Кухарук М.Б., начальник управління освіти і науки  Херсонської ОДА;  
- Вербицький В.В., директор Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор; 
- Палічева Г.В., директор Херсонського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 
13.00-14.00  Обід.  
14.00-18.00  Переїзд до с.м.т. Асканія-Нова, поселення учасників заходу. 
18.00-19.00  Вечеря.  
19.00-20.00 Теоретична частина: 

- Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна – 
провідна природоохоронна науково-дослідна установа 
загальнодержавного та міжнародного значення − Весела С.О., 
завсектором екологічної пропаганди біосферного заповідника “Асканія-
Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна. 

20.00-21.30  Обмін досвідом роботи. Презентація  команд – учасників збору. 
 

27 квітня, середа 
08.30-09.00  Сніданок.  
09.00-11.30   Продовження теоретичної частини: 

- Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е.Фальц-Фейна НААН 
України – елемент міжнародної мережі біосферних резерватів − 
Гавриленко В.С.,  кандидат біологічних наук, директор біосферного 
заповідника “Асканія-Нова”  імені Ф.Е.Фальц-Фейна. 
- Флора та рослинність заповідного степу “Асканія-Нова” − Шаповал В.В., 
кандидат біологічних наук. 

11.30-13.00 Заповідний степ “Асканія-Нова”. Екологічна екскурсія в природне степове 
ядро. 

13.00-14.00 Обід. 
14.30-15.00 - Степова фауна півдня України вчора та сьогодні − Думенко В.П., 

кандидат біологічних наук. 



15.00-18.30 Практична частина: 
- навчальна екскурсія по зоопарку “Тварини-переселенці, особливості їх 
адаптації”; 

 - екскурсія “Рослини-інтродуценти, ландшафти та екзотичні види 
дендропарку”. Зупинка на ділянці з колекцією рідкісних та зникаючих 
видів рослин. 

18.30-19.30 Вечеря. 
19.30-21.00 Вечір відпочинку. 
 

28 квітня, четвер 

08.30-09.00 Сніданок. 
9.30-12.00 “Фото-сафарі” − екскурсія у загони Великого Чапельського поду. 
12.00-13.30 Практикум “Штучне вигодовування молодняку антилоп у зоопарку”. 
13.30-14.30  Обід. 
14.30-15.30  Підведення підсумків збору. 
15.30-19.00 Переїзд з с.м.т. Асканія-Нова до м. Херсона. 
 Після 19.00   Від’їзд учасників збору. 
  
 
 


