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

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

Відповідно до пункту 2.2. наказу МОНмолодьспорту від 27.01.2012 № 74  
“Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2012 рік” Міністерство інформує, що з 22 до 25 травня 
ц.р. у м. Святогорську Слов’янського району Донецької області (Національний 
природний парк “Святі гори”) відбудеться VІ Всеукраїнський збір учасників 
екологічних експедицій, походів, польових практик. 
 Відповідальний за організацію збору – Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Донецьким обласним 
еколого-натуралістичним центром. 
 В рамках заходу будуть проведені наукові дослідження рослинного і 
тваринного світу НПП “Святі гори”, екскурсії та подорожі до геологічних 
пам’ятників природи “Дружківські закам’янілі дерева”, регіонального 
ландшафтного парку “Клебан-Бик”, творчі звіти учасників екологічних 
експедицій, походів, польових практик, захист екологічних проектів тощо. 
 До участі в зборі запрошуються делегації Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя. До складу делегації входять 4 особи: 1 
керівник і 3 учні (студенти) загальноосвітніх, позашкільних і вищих 
навчальних закладів із числа учасників комплексних науково-дослідних 
експедицій, походів, польових практик з практичним досвідом роботи з 
екології, ентомології, орнітології, ботаніки, зоології, дендрології. 
 Заїзд та реєстрація учасників – 22 травня до 12.00 год. за адресою:            



м. Донецьк, вул. Артема, 46. Проїзд від залізничного вокзалу м. Донецька: 
автобусом або тролейбусом № 2 до зупинки “Музична консерваторія” (“Палац 
піонерів”). 
 Для організації зустрічі учасників заходу просимо до 10 травня 
повідомити про вид транспорту та час прибуття за телефонами: 0 62-36 48-446; 
48-294. 
 Від’їзд – 25 травня після 16.00 год. Просимо завчасно придбати квитки 
на зворотній шлях. 
 Витрати на відрядження учасників збору здійснюються за рахунок 
організації що відряджає. 
 Відповідальність за життя та здоров’я учасників заходу покласти на 
керівників делегацій. 
 Детальна інформація про умови участі у VІ Всеукраїнському зборі 
учасників екологічних експедицій, походів, польових практик: у  м. Києві – за 
телефонами: 0 (44) 430-02-60; 430-00-64, e-mail: nenc@nenc.gov.ua; сайт: 
www.nenc.gov.ua; у м. Донецьку – за телефонами: 0 (6236) – 48-446; 48-294,          
e-mail: oblenc@ramble.ru. 
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