
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_ № _3/3-9-499-14_

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 Всеукраїнського
експедиційно-польового збору
команд юних ботаніків

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  Чернівецькій  області  Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  спільно  з  Чернівецьким  обласним  центром
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  буде  проведений
Всеукраїнський  експедиційно-польовий збір  команд  юних  ботаніків  (програма
додається).

У  рамках  заходу  під  керівництвом  учених  будуть  проведені  наукові
дослідження  рослинного  світу  Буковинських  Карпат,  екскурсії,  польові
практикуми, фотовиставка, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт та тему
«Рідкісні види рослин мого регіону».

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  позашкільних,  загальноосвітніх  і  професійно-технічних
навчальних закладів з числа учасників науково-дослідних експедицій, ботанічних
практик,  екскурсій  з  практичним  досвідом  роботи  з  ботаніки,  екології,
дендрології.

Заїзд та реєстрація делегацій – 20 червня до 13.00 за адресою: м. Чернівці,
вул.  Винниченка,  119,  Комунальна  обласна  загальноосвітня  школа-інтернат
«Багатопрофільний  ліцей  для  обдарованих  дітей».  Проїзд:  від  залізничного
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вокзалу  станції  м.  Чернівці:  автобусом  №  34  до  зупинки  «Фастівська»;  від
автовокзалу «Центральний» – автобусом № 20, 26 до зупинки «Череповецька».

Для організації  зустрічі  учасників збору просимо до 1 травня 2014 року
подати оргкомітету заявку на участь у заході (додаток 2) та повідомити про вид
транспорту  і  час  прибуття  до  м.  Чернівці  на  електронну  адресу:
chocentum  @  rambler  .  ru.

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.

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

Детальна  інформація  про  умови  участі  у  Всеукраїнському
експедиційно-польовому  зборі  команд  юних  ботаніків:  у  м.  Києві  –  за
телефонами  0  (44)  430-02-60,  430-04-91,  e-mail:  nenc  @  nenc  .  gov  .  ua,  сайт:
www  .  nenc  .  gov  .  ua; у м. Чернівці – за телефонами 0 (372) 57-81-34, (0372) 52-18-01,
e-mail: chocentum  @  rambler  .  ru, сайт: www  .  chocentum  .  com  .  ua.

Додаток: на 2 арк.

Директор департаменту      В. В. Супрун

Сухович Г.А. 481-32-98
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Додаток
до листа МОН України
від 07.04.2014 № 3/3-9-499-14

Програма проведення
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних ботаніків

Термін проведення: 20-23 червня 2014 року.

Час Захід
20 червня, п’ятниця

8.00 – 13.00 Заїзд, реєстрація учасників, поселення, оформлення фотовиставки
14.00 – 15.00 Відкриття збору
14.00 – 21.00 Виставка фотографій
15.10 – 18.00 Презентація дослідницьких робіт команд (домашнє завдання)

21 червня, субота
9.30 – 10.30 Переїзд до смт. Берегомет Вижницького району
10.30 – 13.30 Екскурсія:  «Збереження  біорізноманіття  Карпат  в  межах

заповідних  територій  на  прикладі  Національного  природного
парку «Вижницький».

14.30 – 18.00 Ботанічний  практикум:  «Фіторізноманіття   лучних  та  лісових
екосистем  низькогірної  зони  Буковинських  Карпат»  (НПП
«Вижницький»

18.00 – 19.00 Переїзд до ПОВЗ «Лунка» (смт. Красноїльськ), поселення
20.00 – 22.00 Культурна  програма

22 червня, неділя
10.00 – 13.00 Ботанічний  практикум:  «Фіторізноманіття  лучних  та  лісових

екосистем  низькогірної  зони  Буковинських  Карпат»  (ЗМЗ
«Зубровиця»)

14.00 – 18.00 Камеральна  обробка  результатів  дослідження,  підготовка  звітів,
проектів до захисту

19.30 – 22.30 Захист проектів за індивідуальними командними темами.

23 червня, понеділок
9.30 – 10.00 Переїзд до смт. Красноїльськ Сторожинецького району
10.00 – 10.30 Вивчення  досвіду  природоохоронної  роботи  в  Красноїльській

гімназії
13.30 – 14.00 Переїзд в м. Сторожинець
14.00 – 15.30 Екскурсія  до  Дендрологічного  парку  загальнодержавного

значення «Сторожинецький»
15.30 – 16.00 Переїзд в м. Чернівці
Після 16.00 Від’їзд учасників заходу



Додаток
до листа МОН України
від _______ 2014 № ___

Заявка
на участь у Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних

ботаніків
__________________________________________________________________

(назва організації)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:
№
3/п

П.І.Б. Дата
народження

(число, місяць, рік)

Клас,
навчальний

заклад

Домашня
адреса

Дозвіл
лікаря

1.
2.

Керівник команди:
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Контактний телефон, електронна адреса керівника:
__________________________________________________________________
Необхідні засоби для презентації:
__________________________________________________________________
Захист дослідницької роботи
Тема:
__________________________________________________________________

Директор ________________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)

М.П.


