
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _07.04.2014_ № _3/3-9-498-14_

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 VIII Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору команд 
юних екологів

Відповідно до наказів Міністерства від 17.01.2014 № 43 «Про  затвердження
плану роботи Міністерства освіти і науки України на 2014 рік» та від 17.05.2013
№ 545 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські  експедиційно-польові
збори  команд  юних  екологів  і  натуралістів»,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції  України  01  червня  2013  р.  за  № 838/23370,  з  20  до  23  червня  ц.р.  у
Полтавській області Національним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді  спільно  з  Полтавським  обласним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді буде проведений  VIII Всеукраїнський експедиційно-польовий
збір  команд  юних  екологів.  Положення  про  захід  розміщено  на  сайті
www.nenc.gov.ua.

У  рамках  заходу  під  керівництвом  вчених  будуть  проведені  наукові
дослідження  рослинного  і  тваринного  світу  регіональних  ландшафтних парків
«Нижньоворсклянський», «Диканський», проектованого ландшафтного заказника
«Міські  Млини»,  екологічні  екскурсії,  творчі  звіти  учасників  екологічних
експедицій, походів, польових практик, захист екологічних проектів тощо.

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  (студенти)  позашкільних,  загальноосвітніх,  професійно-
технічних  і вищих навчальних закладів із числа учасників комплексних науково-
дослідних експедицій, походів, польових практик з практичним досвідом роботи з
екології, ентомології, орнітології, зоології, ботаніки, дендрології тощо.

Заїзд та реєстрація учасників – 20 червня до 12.00 год. за адресою: 36003,
м. Полтава, пров. Госпітальний, 10. Проїзд від залізничних вокзалів м. Полтава

http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/17_05_2013_545.pdf
mailto:ukrpto@i.ua


«Київський»  та  «Південний»  –  тролейбусами  №№  1,  4,  від  автовокзалу  –
маршрутними таксі №№ 20, 21 до зупинки «Корпусний парк».

Для  організації  зустрічі  учасників  заходу  просимо  до  30  травня
повідомити про вид транспорту та час прибуття за телефоном  0 (5322) 7-41-24.

Від’їзд  –  23  червня  після  16.00 год.  Просимо  завчасно  придбати  квитки
на зворотній шлях.

Витрати  на  відрядження  учасників  збору  здійснюються  за  рахунок
організації, що відряджає.

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Детальна  інформація  про  умови  участі  у  VIII Всеукраїнському

експедиційно-польовому  зборі  команд  юних  екологів:  у  м.  Києві  –  за
телефонами: 0 (44)430-02-60; 430-00-64; e-mail: nenc  @  nenc  .  gov  .  ua; у м. Полтава –
за телефонами: 0 (5322) 7-41-24; 2-24-37;     e-mail: ekocentrpl  @  mail  .  ru.

Додаток: на 1 арк.

Директор департаменту      В. В. Супрун

Сухович Г.Г 481-32-98

mailto:ekocentrpl@mail.ru
mailto:nenc@nenc.gov.ua


Додаток
до листа МОН України
від 07.04.2014 № 3/3-9-498-14

Програма 
VIII Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів 

Час Захід
20 червня 

800-1200

1200-1330

1330-1430

1530-1730

1930-2200

Заїзд учасників Всеукраїнського збору до м.  Полтави,  реєстрація в
Полтавському  обласному  еколого-натуралістичному  центрі
учнівської молоді
Автобусна екскурсія по місту
Переїзд до табору «Еколог» (с. Міські Млини Зіньківського району)
Урочисте відкриття VIII Всеукраїнського збору команд юних екологів
(табір «Еколог»)
Презентація команд-учасників  VIII Всеукраїнського збору учасників
екологічних експедицій походів, практик

21 червня , 22 червня

800-1100

1100-1300

1400-1600

1600-1900

2000-2200

830-900

900-1200

1230-1300

1400-1420

1420-1730

2000-2200

І група
Переїзд до РЛП «Нижньоворсклянський» (Кобеляцький район)
Виконання практичних завдань:
- екологія рослин РЛП «Нижньоворсклянський»;
- дослідження орнітофауни РЛП «Нижньоворсклянський».
Виконання практичних завдань:
- біоценоз прісноводної водойми;
- ентомологія.
Від’їзд до табору «Еколог»
Брейн-ринг 

ІІ група
Переїзд до РЛП «Диканський»
Виконання практичних завдань:
- біоценоз листяного лісу;
- зоологія;
- екскурсія до виходів пісковиків.
Переїзд до табору «Еколог»
Переїзд до с. Опішне (Зіньківський район)
Екскурсія до «Колегіуму мистецтв у Опішні» та «Музею-заповіднику
українського гончарства у Опішному»
Екодискотека

23 червня
900-1100

1100-1200

1200-1300

1300

Екскурсія екологічною стежиною «Юннатівська»
Підведення підсумків. Урочисте закриття VIII Всеукраїнського збору
учасників екологічних експедицій, походів, практик
Переїзд до м. Полтави
Від’їзд команд


