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№ 162
від 11 квітня 2016 року Директорам обласних

еколого-натуралістичних 
центрів
(станцій юних натуралістів)

Про проведення ІV Всеукраїнського
експедиційно-польового збору 
команд юних зоологів

Відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнські  експедиційно-польові
збори  команд  юних  екологів  та  натуралістів,  затвердженого  наказом
Міністерства  освіти  і  науки від  17.05.2013  №  545,  зареєстрованим  в
Міністерстві  юстиції  України  01.06.2013  за  №  838/23370 та  наказу
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  25.12.2016  №  1360  «Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік»      з 07 по 09
червня  2016  року Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з
Комунальним закладом Київської  обласної  ради «Центр творчості  дітей та
юнацтва  Київщини»  буде  проведено  ІV Всеукраїнський  експедиційно-
польовий збір команд юних зоологів (далі – Збір).

До участі в Зборі запрошуються команди у складі 3-4 осіб: 1 керівника і
2-3  учнів  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  із  числа
учасників  науково-дослідних  експедицій,  походів,  екскурсій  з  практичним
досвідом роботи з зоології.

Програмою  заходу  передбачено  проведення  польових  практикумів,
навчальних екскурсій, зоологічних досліджень, захист результатів польових
досліджень, фотовиставка.
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Для оформлення фотовиставки просимо з  собою мати дві  світлини з
указаних у Програмі збору тем (по одній з кожної).

Заявки  на  участь  у  Зборі  просимо  подати  до  Комунального  закладу
Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»
до 06 травня 2016 року за адресою: бульвар Олександрійський, 90, м. Біла
Церква,  Київська  обл.,  09113,  тел.  (факс)  (04563)  6-46-45,  4-18-27,  або  на
електронну пошту: ctduk  _  ekolog  @  ukr  .  net. 
Просимо звернути увагу:

- керівнику  делегації  необхідно  мати  наказ  обласного  управління
(департаменту)  освіти  і  науки  облдержадміністрації  зі  списком
учасників;

- членам команд мати медичну довідку про стан здоров’я;
- з  метою  якісної  та  безпечної  організації  проведення  екпедиційно-

польових занять учасники повинні мати з собою зручний одяг, взуття,
головні  убори,  а  також  фотоапарати  і  ноутбуки  для  створення
презентаційних матеріалів за підсумками Збору.
Заїзд і реєстрація учасників  заходу  –  07 червня 2016 року  до 12.00 за

адресою: м.  Біла  Церква, вул.  Олеся  Гончара,  1/42,  готельний  комплекс
«Кларк». Проїзд  від  залізничного  вокзалу  з  м.  Київ:  маршрутним  таксі
м.  Київ  -  м.  Біла-Церква.  У  місті  Біла  Церква  їхати  до  площі  Петра
Запорожця. 

Від’їзд − 09 червня 2016 року після 15.00. 
Витрати  делегацій  на  проїзд,  проживання,  харчування  та  оплату

екскурсій здійснюється за рахунок сторони, що відряджає.
Просимо  заздалегідь  повідомити про вид транспорту та час прибуття

учасників Збору, а також завчасно придбати квитки на зворотний шлях. 
Відповідальність  за  життя  і  здоров’я  дітей  у  дорозі  та  під  час

перебування на заході покладається на керівників делегації.
Витрати під час перебування на Зборі складають:

 проживання у хостелі та готелі – 100-130 грн. за добу на 1 особу;
 харчування – 80 грн. за добу на 1 особу;
 екскурсія  в  Національний  науково-природничий  музей  –  25  грн.

вартість дитячого квитка та 40 грн. – дорослого.
Додаткова інформація за телефонами: (04563) 4-18-27, моб. 067-443-18-

23, 099-149-08-10, факс (04563) 6-46-45. Контактна особа – завідувач еколого-
натуралістичного  відділу  Соловйова  Ірина  Василівна,  моб.  тел.  097-64-28-
307.
Директор КЗ КОР «Центр творчості 
дітей та юнацтва Київщини»       Т.В. Нестерук 

Соловйова Ірина Василівна
(04563) 6-46-45
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА КИЇВЩИНИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА 
ІV Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд

юних зоологів

07-09 червня 

2016 рік

Київська область



07 червня
До 12.30

12.30-13.00

Заїзд,  реєстрація,  поселення  учасників  на  базі  готельного
комплексу «Кларк» (м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 1/42)
Переїзд  до  Білоцерківського  національного  аграрного
університету  (м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1)

13.00-14.00 Обід (Їдальня)
14.00- 15.00 Урочисте  відкриття  ІV Всеукраїнського  експедиційно-

польового збору команд юних зоологів 
(актова зала)

15.30-18.30 І група  Проведення іхтіологічних досліджень в лабораторії
(кафедра іхтіології та зоології)
ІІ  група  Проведення  практичних  занять  із  декоративної
акваріумістики (кафедра іхтіології та зоології)
ІІІ група  Екскурсія в музей Білоцерківського національного
аграрного університету

19.00-20.00 Вечеря (Їдальня)
20.00-21.30 Презентація команд-учасників Всеукраїнського експедиційно-

польового збору команд юних зоологів

08 червня
08.00-08.30 Сніданок 
08.30-09.00 Переїзд  до  Дендрологічного  парку  «Олександрія»  НАН

України
09.00-12.30 Проведення польових орнітологічних досліджень

Проведення польових ентомологічних досліджень
Екскурсія парком, зоологічний флеш-моб

13.00-14.00
14.00-17.30

18.00-19.00
19.30-21.00

 Обід
 Виконання практичних завдань із зоології
 Виставка  фоторобіт  учасників  збору  «Зоологічна  галерея»,
«Фантастичний світ птахів»
 Вечеря
Секція 1, 2 Захист результатів польових досліджень

09 червня
08.00-08.30 Сніданок
08.30-10.30 Переїзд до Національного науково-природничого музею НАН

України (м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 15)
10.30-12.00
12.00-13.00

13.30-14.30
14.30 - 

Екскурсія зоологічним музеєм
Підведення підсумків. Закриття Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору команд юних зоологів 
Обід 
Від’їзд учасників Збору
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