
  
Міністерство  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України 

Департамент   професійно-технічної   освіти 
 

01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 22  
Тел./факс  278-77-57, 279-92-40, 279-02-74 

 

_03.04.2012____ №  3.4/9-440 
На № _________  від _______ 

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

 
Про проведення Всеукраїнського 
семінару-практикуму з ботаніки 
 
 

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 Національним 
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з 12 по 15 червня ц.р. у        
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області на базі Криворізького ботанічного 
саду НАН України буде проведений І Всеукраїнський семінар-практикум з 
ботаніки (програма додається). 

В рамках семінару його учасники ознайомляться з флорою природно-
заповідного фонду Криворіжжя, екосистемами степової зони України, 
технологією біологічної рекультивації залізорудних відвалів. 

До участі в заході запрошуються  делегації Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя. До складу делегації входить 3 особи: 1 
керівник і 2 учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з числа 
учасників науково-дослідних експедицій, ботанічних практик, екскурсій з 
практичним досвідом роботи з ботаніки, екології, дендрології, зеленої 
архітектури. 

Заїзд та реєстрація делегацій  – 12 червня з 9.00 до 21.00 год. за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Шкапенка, 1, Криворізький обласний ліцей-інтернат для 
сільської молоді. Проїзд: від залізничного вокзалу “Кривий Ріг-Головний” – 
автобусом № 229 до зупинки “Світанок”, автобусом № 209 до зупинки “Ліцей”; 
від автовокзалу “Кривий Ріг-Головний” – автобусом № 3 до зупинки 
“Світанок”; від станції “Роковата” – автобусом № 3, 32, 229, 238, 242 до 



зупинки “Світанок”. 
Для належної організації зустрічі учасників заходу просимо до 1 травня 

подати оргкомітету заявку на участь у заході (додаток 2) та повідомити про вид 
транспорту і час прибуття  (електронна адреса: sun-kr@yandex.ru). 

 Від’їзд – 15 червня після 16.00 год. Учасників заходу просимо завчасно 
придбати квитки на зворотний шлях. 

Витрати на проїзд учасників семінару-практикуму, проживання та 
харчування керівника делегації здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. Втрати на проживання та харчування учнів під час проведення 
заходу здійснюються за рахунок організатора. 

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

Детальна інформація про умови участі у Всеукраїнському семінарі-
практикумі з ботаніки: у Києві – за телефонами 0 (44) 430-02-60, 430-04-91,      
e-mail: nenc@nenc.gov.ua, caйт: www.nenc.gov.ua; у Дніпропетровську – за 
телефонами 0 (56) 370-66-10, 370-66-09, e-mail: dneprunnat@ukr.net, caйт: 
www.dneprunnat.dp.ua. 

Додаток: на 3 арк. 
 
 
Директор департаменту       В. В. Супрун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В. 430-02-60 

mailto:sun-kr@yandex.ru
mailto:nenc@nenc.gov.ua


Додаток 1 
до листа МОНмолодьспорту  
від 03.04.2012 № 3.4/9-440 

Програма  
проведення І Всеукраїнського семінару-практикуму з ботаніки  

на базі Криворізького ботанічного саду 
 

Термін проведення: 12-15 червня 2012 року 
 

12 червня, вівторок 

09.00-18.00 Заїд, реєстрація та поселення учасників Всеукраїнського 
семінару-практикуму з ботаніки. 

16.00-18.00 Оформлення фотовиставки в фойє Криворізького обласного 
ліцею-інтернату для сільської молоді. 

18.00-19.00 Організаційні заходи. 
19.00-21.30 Екскурсійна програма. 

13 червня, середа 
08.00-09.00 Сніданок. 
09.00-9.40 Переїзд до МПДЮТ “Горицвіт” 
09.40-10.00 
 

Відкриття семінару. 
Вітальне слово: 
- представник Міністерства освіти і науки молоді та спорту 
України; 
- представник Головного управління освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації; 
- представник Управління освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради. 

10.00-11.30 
 

Теоретична частина: 
- Еколого-натуралістичний центр як осередок екологічного 
виховання дітей і молоді – Педан Ю.Ф., директор КЗО 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”; 
- Презентація колекційного фонду ботанічного саду як базису 
збереження біологічного різноманіття в умовах урбанізованого 
довкілля – Кучеревський В.В., заступник директора 
Криворізького ботанічного саду НАН України;  
- Червона книга Дніпропетровської області (рослинний світ) – 
Барановський Б.О., к.б.н. старший науковий співробітник 
науково-дослідницького інституту біології ДНУ імені 
О.Гончара;  
- Маленькі кроки до вирішення великої проблеми: шляхи 
юннатів до участі у природоохоронній діяльності – Савосько 
В.М., к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології КПІ ДвнзКНУ. 

11.30-12.00 Переїзд до Криворізького обласного ліцею-інтернату для 
сільської молоді. 



12.00-12.30 Обід. 
12.30-13.30 Переїзд до Криворізького ботанічного саду НАН України. 
13.30-17.30 1. Навчальна екскурсія “Збереження, відновлення та 

використання груп рослин в умовах сьогодення”. 
 2. Польовий практикум “Розроблення екологічного проекту з 
питань біорізноманіття”. 

17.30-18.00 Переїзд до Криворізького обласного ліцею-інтернату для 
сільської молоді. 

18.00-19.00 Вечеря. 
19.00-21.00 Презентація дослідницьких робіт команд (домашнє завдання). 

14 червня, четвер 

8.00-8.30 Сніданок. 
8.30-10.30 Польовий практикум на території ландшафтного заказника Балка 

Північна Червона “Збереження, відновлення та збагачення 
фіторізноманіття в умовах міського середовища”.  

10.00-13.00 Оглядова екскурсія “Парк «Веселі Терни”;  
Оглядова екскурсія “Території порушених земель та 
рекультивованих відвалів”. 

13.00-13.30 Переїзд до Криворізького обласного ліцею-інтернату для 
сільської молоді. 

13.30-14.30 Обід 
15.00-16.00 Оглядова екскурсія  3  “Кривий Ріг – промислове місто”. 
16.00-17.30 Оглядова екскурсія 4  “Парк ім. газети «Правда» – пам’ятка 

садово-паркового мистецтва”. 
17.30-18.00 Переїзд до Криворізького обласного ліцею-інтернату для 

сільської молоді. 
18.30-19.00 Вечеря. 
19.00-21.00 Камеральна обробка результатів дослідження, підготовка 

екологічних проектів. 
 

15 червня, п’ятниця 
8.00-8.30 Сніданок. 
08.30-12.00 Конкурс-захист екологічних проектів за індивідуальними 

командними темами. 
12.00-12.30 Робота журі 
12.30-13.30 Обід. 
13.30-14.00 Переїзд до МПДЮТ “Горицвіт” 
14.00-16.00 Підведення підсумків семінару-практикуму. Нагородження 

переможців. 
Після 16.00 Від’їзд учасників заходу. 
 



Додаток 2 
до листа МОНмолодьспорту  
від 03.04.2012 № 3.4/9-440 

 
 

Заявка 
на участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі з ботаніки  

 
________________________________________________________________ 

(назва організації) 
просить дати дозвіл на участь команди у складі: 

 
№ 
з/п П.І.Б. Дата народження 

(число, місяць, рік) 
Клас, 
школа 

Домашня 
адреса 

Дозвіл 
лікаря 

1.      
2.      
 
Керівник делегації: 
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада) 
 

Контактний телефон, електронна адреса керівника: 
____________________________________________________________________ 
 
Необхідні засоби для презентації: 
____________________________________________________________________ 
 

Захист дослідницької роботи: 
 
Тема: 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Директор    _______________________ 
             (підпис) 
 
 
М.П. 
 


