
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 _29.04.2015_ № _3/3-9-292-15_

На № _________ від _____________

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

Про проведення ІХ Всеукраїнського
експедиційно-польового збору
команд юних екологів

Відповідно  до  наказів  Міністерства  від  14.08.2014  № 936  «Про
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів
з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2014-2015  навчальний  рік  за  основними
напрямами  позашкільної  освіти” та  від  17.05.2013  №  545  «Про  затвердження
Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних екологів і
натуралістів»,   зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  01.06.2013  за
№ 838/23370,  з  16  до  19  червня  ц.р.  у  Львівській   області  відбудеться
ІХ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів. Положення
про захід розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

Організаторами  заходу  є  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  та  Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.

До участі у зборі запрошуються команди областей та міста Києва. До складу
команди входить 4  особи:  1  керівник і  3  учні  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів з числа учасників науково-дослідних експедицій, екологічних
практик, екскурсій з практичним досвідом роботи з досвідом роботи з екології.

У  рамках  заходу  будуть  проведені  наукові  дослідження  біорізноманіття
Національного  природного  парку  «Сколівські  Бескиди», навчальні екскурсії,
польові  практикуми,  творчі  звіти  учасників  екологічних  експедицій,  походів,
польових практик, конкурс світлин.

Заїзд та реєстрація учасників – 16 червня до 11.00 год. за адресою: м. Львів,
вул. Івана Франка, 133, ЛОЦЕНТУМ. Проїзд у м. Львів: від залізничного вокзалу –
маршрутним  автобусом  № 16  до  зупинки   «Вулиця  Панаса  Мирного»;  від
автовокзалу  –  маршрутним автобусом № 3А або  тролейбусом № 5  до  зупинки
«Вулиця академіка Сахарова».

mailto:ukrpto@i.ua
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Для  організації  зустрічі  учасників  збору  просимо  до  20  травня  подати
оргкомітету заявку на участь у заході (додаток 3) та  повідомити на електронну
адресу: lodenc@ukr.net про вид транспорту і час прибуття до м. Львів. 

Від’їзд – 19 червня після 16.00 год. з  м. Львів. Учасників заходу просимо
завчасно придбати квитки на зворотній шлях.

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

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Детальна  інформація:  у  м.  Києві  –  за  тел.:  0  (44)  430-02-60,  430-43-90

(контактна особа –  Радченко Тамара Дмитрівна), e-mail:  nenc@nenc.gov.ua, сайт:
www  .  nenc  .  gou  .  ua; у м. Львів – за тел: (032) 276-46-07, моб. 0678551436 (контактна
особа – Бойко Леся Федорівна).

Додатки: на 3 арк.

Директор департаменту                                                           В. В. Супрун
 

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 460-02-60

http://www.nenc.gou.ua/
mailto:nenc@nenc.gov.ua
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Додаток 1
до листа МОН України
від 29.04.2015 р. № 3/3-9-292-15

Склад організаційного комітету 
ІХ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів

Співголови оргкомітету:
Вербицький  Володимир  Валентинович,  директор  Національного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України,
професор, доктор педагогічних наук;

Книшик  Світлана  Іванівна,  начальник  управління  загальної  середньої,
дошкільної,  позашкільної  освіти  та  соціального  захисту  департаменту  освіти  і
науки ЛОДА (за згодою).

Члени оргкомітету:
Козловський Микола  Павлович,  директор  Інституту  екології  Карпат НАН

України, доктор біологічних наук (за згодою);
Шидловський  Ігор  Віталійович,  заступник  декана  з  наукової  роботи

біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка (за згодою).
Губиш Любомир Ярославович, керівник відділу освіти Сколівської районної

державної адміністрації;
Бандерич  Василь  Ярославович,  директор  НПП  «Сколівські  Бескиди»  (за

згодою);
Бойко Леся Федорівна, заступник директора КЗ ЛОР «Львівський обласний

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».



Додаток 2
до листа МОН України
від 29.04.2015 р. № 3/3-9-292-15

Склад журі
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів

Голова журі:
Радченко  Тамара  Дмитрівна  –  завідувач  відділу  екології  Національного

еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України.

Члени журі:
Башта Андрій-Тарас Вікторович – старший науковий співробітник інституту

екології Карпат НАН України, к.б.н. (за згодою);
Воронцов  Дмитро  Павлович  -  старший  науковий  співробітник  інституту

екології Карпат НАН України, к.б.н. (за згодою);
Гончаренко  Віталій  Іванович  –  доцент  кафедри  ботаніки  біологічного

факультету ЛНУ ім.І.Франка, к.б.н. (за згодою);
Іванець  Олег  Романович  –  асистент  кафедри  зоології  біологічного

факультету ЛНУ ім.І.Франка, к.б.н. (за згодою) ;
Канарський Юрій Васильович - старший науковий співробітник інституту

екології Карпат НАН України, к.б.н. (за згодою) ;
Кийко Андрій  Олександрович  –  директор  КЗ  ЛОР «Львівський обласний

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
Микітчак  Тарас  Ігорович  -  старший  науковий  співробітник  інституту

екології Карпат НАН України, к.б.н. (за згодою);
Приндак Василь Петрович – заступник директора з наукової роботи НПП

«Сколівські Бескиди» (за згодою) ;
Сичак Налія Миколаївна - старший науковий співробітник інституту екології

Карпат НАН України, к.б.н. (за згодою);
Яворницька  Ірина  Василівна  –  асистент  кафедри  зоології  біологічного

факультету ЛНУ ім.І.Франка (за згодою).



Додаток 3
до листа МОН України
від 29.04.2015 р. № 3/3-9-292-15

Заявка
на участь у ІХ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних

екологів

(назва організації)

просить дати дозвіл на участь команди у складі: 

№
з/п

П.І.Б. Дата
народження

(число,
місяць, рік)

Клас,
школа

Домашня
адреса

Дозвіл
лікаря

1.

2.

3.

Керівник делегації:
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Контактний телефон, електронна адреса керівника:
__________________________________________________________________

Необхідні засоби для презентації:
__________________________________________________________________

Захист дослідницької роботи:
Тема:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Директор                                                             _____________________________
                                                                                    (підпис)
М.П.
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