
 
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_ №  _3.3/9-422_

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 ІІ Всеукраїнського 
польового збору команд юних
ботаніків

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  11  до 
14  червня  ц.р.  у  Чернігівській  області  Національний  еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді спільно з комунальним закладом “Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів” проводять ІІ Всеукраїнський польовий збір  команд 
юних ботаніків “Природно-заповідні території як осередки збереження природної 
та інтродукованої фітобіоти”.

У рамках заходу будуть проведені наукові дослідження рослинного світу 
Чернігівщини,  екскурсія  до державного  дендрологічного  парку  “Тростянець” 
Національної  академії  наук  України,  заповідного  урочища  “Святе”,  
регіонально-ландшафтного  парку  “Ялівщина”, агробіостанції  Чернігівського 
національного  педагогічного  університету  імені  Т.  Г.  Шевченка,  польові 
практикуми, захист екологічних  проектів учасників.

До участі  в зборі  запрошуються  команди Автономної Республіки Крим, 
областей,  міст  Києва  та  Севастополя.  До  складу  команди 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  –  11  червня  до  13.00  год.  за  адресою: 
м.  Чернігів,  вул.  Шевченка  103,  готель  “Брянськ”.  Проїзд:  від  залізничного 



вокзалу м. Чернігова: тролейбусом № 1 або автобусом № 38 до зупинки “Районна 
лікарня”;  від  зупинки  готель  “Україна”  –  маршрутним  автобусом  №  160  до 
зупинки “Районна лікарня”.

Для  організації  зустрічі  учасників  збору  просимо до  1  квітня  2013 року 
подати оргкомітету заявку на участь у заході та повідомити про вид транспорту і 
час прибуття до м. Чернігова на електронну адресу: oblsuncn@yandex.ru  .  

Від’їзд – 14 червня після 14.00 год.  Учасників  заходу 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  ІІ  Всеукраїнському  польовому 
зборі  команд  юних  ботаніків:  у  м.  Києві  –  за  телефонами  0  (44)  430-02-60, 
430-04-91,  e-mail:   nenc@nenc.gov.ua,  caйт:   www.nenc.gov.ua;  у м. Чернігові  – 
0 (462) 644 - 740, e-mail: oblsuncn@yandex.ru.

Директор департаменту      В. В. Супрун

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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