
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 _21.04.2016_ № _3/3-9-281-16_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про проведення ІV Всеукраїнського
експедиційно-польового збору 
команд юних зоологів

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами позашкільної ос
віти),  затвердженого  наказом  Міністерства  від  25.12.2015  №  1360,  та наказу  МОН
від 17.05.2013 № 545 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські експедиційно-
польові збори команд юних екологів та натуралістів»,  зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України 01.06.2013за № 838/23370,  з  07 до 09 червня ц.р.  у  м.  Біла Церква
Київської  області  Національним еколого-натуралістичним  центром учнівської  молоді
спільно з  Комунальним закладом Київської  обласної  ради «Центр творчості  дітей та
юнацтва  Київщини»  буде  проведено  ІV  Всеукраїнський  експедиційно-польовий  збір
команд юних зоологів. Положення про захід розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

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

Заїзд і реєстрація учасників – 7 червня до 12.00 год. за адресою: м. Біла Церква,
вул. Олеся Гончара, 1/42, готельний комплекс «Кларк».

Від’їзд − 9 червня після 15.00 год. Керівників команд просимо завчасно придбати
квитки на зворотній шлях.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Детальна інформація – за тел.: 0 (4563) 4-18-27, 067 443-18-23, 099-149-08-10, факс

(04563) 6-46-45 (контактна особа – Ірина Соловйова), на сайті www.nenc.gov.ua.
Додаток:  на 1 арк.

Директор департаменту                В. В. Супрун

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

mailto:ukrpto@i.ua


Додаток 
до листа МОН України
від 21.04.2016 № 3/3-9-281-16

Програма
проведення ІV Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних зоологів

(7-9 червня, м. Біла Церква, Київська обл.)

7 червня

До 12.30 Заїзд, реєстрація, поселення учасників
14.00- 15.00 Урочисте  відкриття  ІV Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору

команд юних зоологів
15.30-18.30 І група Проведення іхтіологічних досліджень в лабораторії.

ІІ група Проведення практичних занять із декоративної акваріумістики.
ІІІ група Екскурсія до музею Білоцерківського національного аграрного
університету

20.00-21.30 Презентація команд-учасників Всеукраїнського експедиційно-польового
збору команд юних зоологів

08 червня

09.00-12.30 Проведення польових орнітологічних та ентомологічних досліджень у
Дендрологічному парку «Олександрія» НАН України.
Екскурсія парком. Зоологічний флеш-моб.

14.00-17.30

19.30-21.00

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

9 червня

10.30-12.00
12.00-13.00

14.30 - 

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