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      З метою організації виїздних форм навчання, формування екологічної культури 
вихованців, учнів, студентів, оволодіння знаннями про навколишнє середовище, 
залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства 
освіти і науки України був створений Всеукраїнський наково-природничий комплекс 
"Екологос'' - об'єднання профільних і наметових таборів різних областей України, 
основним напрямом діяльності яких є еколого-натуралістичний.
       До комплексу «Екологос» входять Всеукраїнськоий наметовий еколого-
натуралістичний табір-експедиція “Ойкос” (Закарпатська область), табір-експедиція 
до Канівського природного заповідника (Черкаська область, еколого-краєзнавчий 
табір «Простір» (Запорізька область), еколого-натуралістичний табір «Юннат» (м. 
Київ).  В основу роботи таборів закладена програма комплексних польових 
досліджень, природоохоронної, краєзнавчої, еколого-освітньої та виховної роботи з 
дітьми.
         Їх мета – гармонійно поєднати екологічне навчання, виховання, дослідницьку й 
практичну природоохоронну роботу та оздоровлення учнівської молоді безпосередньо
у природі.
         Національний еколого-натуралістичний центр планує активізувати роботу в 
рамках науково-природничого комплексу «Екологос». З цією метою НЕНЦ готує 
доповідну записку про наукові практики, що були проведені в регіонах та   планує 
створення регіональних наукових майданчиків для проведення польових екологічних 
досліджень з школярами , студентами, педагогами загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів.
 Просимо до 1 грудня ц.р. надіслати інформацію про проведені у 2016 році польові
наукові практики; охоплення ними учнів, студентів, вчителів, педагогів позашкільних
навчальних закладів; наукову тематику та проведені наукові завдання на електронну
адресу: radchenko  @nenc.gov.ua     (тема листа – «Екологос»).
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