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від   22.05.2012  №   1/9-390  
від      на №  ____ 

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

 
Про оздоровлення та відпочинок  
дітей у Всеукраїнському таборі  
“Юннат” у 2012 році 
 

Відповідно до наказу Міністерства від 12.04.2012 № 464 “Про 
організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році”                 
з 11 до 17 червня ц.р. у м. Києві на базі Всеукраїнського профільного табору 
“Юннат” планується проведення профільної зміни еколого-натуралістичного 
напряму. 

До участі в заході запрошуються делегації Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя. До складу делегації входять         
9 осіб: 1 керівник і 8 учасників – вихованців обласних, районних і міських 
станцій юних натуралістів та еколого-натуралістичних центрів − переможців 
всеукраїнських заходів. 

Програмою заходу передбачається проведення науково-дослідницької 
роботи, навчальних тренінгів, відвідування тематичних виставок, культурно-
мистецьких закладів і пам’яток історії та культури м. Києва. Для керівників 
делегацій діятиме методичний аудиторіум “Культура педагогічного 
менеджменту”, програмою якого передбачено проведення навчальних 
тренінгів, майстер-класів з екології, біології, сільськогосподарського 
дослідництва, обмін досвідом. 

Витрати на проживання й харчування дітей під час перебування у 
таборі здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді. Витрати на відрядження керівників делегацій здійснюються за 
рахунок організації, що відряджає. 

Заїзд делегацій − 11 червня за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська 19, 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від 
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центрального залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі №558 або    
№ 181 до зупинки “Кінотеатр «Кадр»”. Керівник делегації має надати копію 
наказу управління освіти і науки облдержадміністрації про склад делегації та 
медичні довідки-дозволи на знаходження в дитячому колективі на кожного 
члена делегації. 

Від’їзд – 17 червня. Керівників делегацій просимо завчасно придбати 
квитки на зворотний шлях. 

Відповідальність за життя та здоров’я дітей покласти на керівників 
делегацій. 

Детальна інформація − за телефонами: 0(44) 430-02-60; 430-00-64;      
e-mail: nenc@nenc.gov.ua. 
 
 
Заступник Міністра       Б.М. Жебровський 
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