
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 _18.05.2015_ № _3/3-9-329-15_

На № _________ від _____________

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

Про проведення ІV Всеукраїнського
експедиційно-польового збору
команд юних ботаніків

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України 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  роботи»  та  від  17.05.2013  №  545  «Про
затвердження Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд
юних екологів  і  натуралістів»,  зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України
01.06.2013  за  №  838/23370,  з  23  до  26  червня  ц.р.  у  Закарпатській  області
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з
Закарпатським  обласним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
буде  проведений  ІV Всеукраїнський  експедиційно-польовий  збір  команд  юних
ботаніків (положення про збір – на сайті www.nenc.gov.ua).

У рамках заходу  будуть  проведені  наукові  дослідження рослинного світу
Закарпаття,  екскурсії,  польові  практикуми,  фотовиставка  «Червонокнижні
рослини  мого  регіону»,  конкурс-захист  науково-дослідницьких  робіт  на  тему
«Природозаповідний  фонд  (назва  регіону)  та  його  роль  у  збереженні
фіторізноманіття», захист екологічних проектів учасників.

До участі в зборі запрошуються команди областей та міста Києва. До складу
команди  входить  3  особи:  1  керівник  і  2  учні  позашкільних,  загальноосвітніх
навчальних закладів з числа учасників науково-дослідних експедицій, ботанічних
практик,  екскурсій  з  практичним  досвідом  роботи  з  ботаніки,  екології,
дендрології, зеленої архітектури.

Заїзд  та  реєстрація  делегацій  –  23  червня  до  13.00  год.  за  адресою:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 150, навчально-методичний центр «Візит». Проїзд
від  залізничного  вокзалу  та  автовокзалу  м. Ужгород:  маршрутним  автобусом
№ 58, № 19 до зупинки «Ера».
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Для  організації  зустрічі  учасників  збору  просимо  до  1  червня  подати
оргкомітету заявку на участь у заході за формою згідно з додатком та повідомити
про  вид  транспорту  і  час  прибуття  до  м. Ужгород  на  електронну  адресу:
zoenc.zag@gmail.com.

Від’їзд – 26 червня після 15.00 год.  Керівників команд просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

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

Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  несуть  керівники
делегацій.

Детальна  інформація:  у  м.  Київ  –  за  тел.:  0  (44)  430-02-60,  430-04-91,
e-mail:  nenc@nenc.gov.ua,  сайт:  www.nenc.gov.ua;  у  м. Ужгород  –  за  тел.:
0 (312) 64-12-33,  0 (312) 64-18-78,  e-mail:  zoenc.biologia@gmail.com,

zoenc.zag@gmail.com.
Додаток: на 1 арк.

Заступник директора департаменту           В. О. Карбишева

Березіна Н.О. 481-32-31
Вербицький В.В. 430-02-60
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Додаток
до листа МОН України
від 18.05.2015 № 3/3-9-329-15

Заявка
на участь у ІV Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі

команд юних ботаніків

_____________________________________________________________
(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

Керівник делегації:  
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Контактний телефон, електронна адреса керівника:
________________________________________________________________

Необхідні засоби для презентації: 
_______________________________________________________________

Захист дослідницької роботи
Тема:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Перелік фоторобіт, представлених на фотовиставку:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

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

М.П.
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