
 
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

_18.03.2013_ №  _3.3/9-421_

На № _________  від _________
Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення І Всеукраїнського
польового збору команд юних 
зоологів 

Відповідно до пункту 3 наказу МОНмолодьспорту від 13.12.2012 № 1409 
“Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та 
учнівською  молоддю  на  2013  рік”  Міністерство  інформує,  що  з  6  до 
9  червня     ц.р.  у  м.  Рівному  Національний  еколого-натуралістичним  центом 
учнівської молоді спільно з комунальним закладом “Станція юних натуралістів” 
Рівненської  обласної  ради  проводять  І  Всеукраїнський  польовий  збір  команд 
юних  зоологів.

У рамках заходу будуть проведені  наукові  дослідження тваринного світу 
Рівненщини, екскурсія до Рівненського зоологічного парку загальнодержавного 
значення, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учасників.

До  участі  у  зборі  запрошуються  команди  Автономної  Республіки  Крим, 
областей,  міст  Києва  та  Севастополя.  До  складу  команди  входять  4  особи: 
1 керівник і 3 учні 8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців 
відповідного  віку  позашкільних  навчальних  закладів  із  числа  учасників 
комплексних  науково-дослідних  експедицій,  походів,  польових  практик  з 
практичним досвідом роботи  із  зоології.

Заїзд та реєстрація учасників – 6 червня до 12.00 год. за адресою: м. Рівне, 
вул. В.Чорновола,74, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти.

Проїзд  у  м.  Рівному:  від  залізничного  вокзалу  –  маршрутним  таксі 
“Здолбунів-Рівне” до зупинки “Студентська”; від автовокзалу – маршрутним таксі 
№ 42 до зупинки “Медичний коледж”.



 Для організації зустрічі учасників збору просимо до 14 травня повідомити 
про вид транспорту та час прибуття до м. Рівного за телефонами: 0 (362) 23-01-49, 
0 (50) 94-54-324; 0 (95) 631-40-00.

Від’їзд –  9 червня після 17.00 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 несуть керівники 
команд.

Детальна інформація про умови участі у І Всеукраїнському польовому зборі 
команд юних зоологів: у м. Києві – за тел.: 0 (44) 430-02-60;  430-00-64,  e-mail: 
nenc@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua; у м. Рівному – за тел.: 0 (362) 23-01-49; 
0 (50) 945-43-24; 0 (95) 631-40-00.
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