
 

 

 

 
УКРАЇНА 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 
 

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 

вул. Тіниста, 4, м.Одеса, 65009, тел../факс (0482) 68- 49-18; тел.. (0482) 63-82-91 

e-mail: unnatskiy@gmail.com 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

_________№________ 
 

 

 Директорам  

обласних еколого-натуралістичних  

центрів (станцій юних натуралістів) 
 

 

 

Про проведення Х Всеукраїнського  

експедиційно-польового збору  

команд юних екологів 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 

№ 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» та 

з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення екологічних 

і природоохоронних проблем, залучення її до активної природоохоронної 

діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого ставлення до 

природи з 7 по 10 червня ц.р. в Одеській області на території Регіонального 

ландшафтного парку «Тилігульський» Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді спільно з Департаментом освіти і науки Одеської 

державної адміністрації та Одеським обласним гуманітарним центром 

позашкільної освіти та виховання проводять Х Всеукраїнський експедиційно-

польовий збір команд юних екологів (далі – Збір). Положення про захід 

розміщено на сайті www.nenc.gov.ua. 

У рамках заходу будуть проведені наукові дослідження біорізноманіття 

природоохоронних територій Ландшафтного регіонального парку 

«Тилігульський», навчальні екскурсії, польові практикуми, постерна 
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презентація учасників екологічних експедицій, походів, польових практик на 

природоохоронних територіях  (програма додається). 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори 

команд юних екологів і натуралістів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 17.05.2013 № 545 та зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 1 червня 2013 р. за № 838/23370, будуть проведені конкурс 

світлин «Біорізноманіття природоохоронних територій (назва регіону)» та 

постерна презентація команд-учасників про проведені регіональні дослідження 

(тривалість до 5 хвилин). 

 Для проведення конкурсу кожній делегації потрібно мати з собою три 

роздруковані світлини формату А4 за наступними номінаціями: «Тваринний 

світ», «Рослинний світ», «Екосистеми природоохоронних територій».  

До участі у Зборі запрошуються делегації у складі 4 осіб: 1 керівник і 3 

учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів із числа учасників 

комплексних науково-дослідних експедицій, походів, шкіл передового досвіду, 

польових практик з досвідом роботи з екології, зоології та ботаніки. 

Орієнтовні витрати на одного учасника заходу за добу: 

 проживання -  від 60 грн. за добу; 

 харчування – 100 грн. за добу; 

Екскурсійне обслуговування: 

- Відвідування дельфінарію та океанаріума – 150 грн. (на 

теперішній час); 

- Відвідування музею «Цікава наука» -30 грн. 

Організаційний внесок з кожного члена делегації – 150 грн. 

Проживання учасників Збору планується за адресою: м.Одеса, 

вул.Тіниста, 4, на дитячій туристсько-екскурсійній базі «Аркадія» Одеського 

обласного гуманітарного центру. 

Просимо звернути увагу: керівникові групи необхідно мати наказ 

обласного управління (департаменту) освіти і науки облдержадміністрації зі 

списком учасників та медичну довідку про стан здоров’я дітей. Учасники 

заходу повинні мати теплий одяг, головні убори, змінне взуття для проведення 

екскурсій в природу, дощовик, купальник, панаму та предмети особистої 

гігієни, біноклі, визначники рослин, безхребетних тварин, птахів України. 

Заїзд та реєстрація учасників – 7 червня до 12.00 год. за адресою: 

м.Одеса, вул. Тіниста, 4, Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної 

освіти та виховання. Проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом № 7,9, 

маршрутним автобусом №9 до зупинки «Площа 10 квітня»; від автовокзалу – 

трамваєм №5 до зупинки «Площа 10 квітня». 

Для забезпечення організованої зустрічі учасників заходу просимо до  

15 травня 2015 року надіслати заявки (зразок додається) та повідомити про вид 

транспорту і час прибуття до м. Одеси за телефоном (0482) 63-74-83, 63-82-91 

та на електронну адресу: unnatskiy@gmail.com. 

Від’їзд – 10 червня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати квитки на 

зворотній шлях. 

Витрати на відрядження учасників збору здійснюються за рахунок 

організації, що відряджає. 



Збереження життя та здоров’я учасників у дорозі та під час проведення 

заходу забезпечують керівники команд. 

Детальнішу інформацію про умови участі у Х Всеукраїнському 

експедиційно-польовому зборі команд юних екологів можна отримати у 

Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді за 

телефонами: (044) 430-02-60, 430-43-90 (Радченко Тамара Дмитрівна), e-mail: 

nenc@nenc.gov.ua та у Одеському обласному гуманітарному центрі 

позашкільної освіти та виховання за телефоном: (0482)-63-82-91, (Галюткіна 

Валентина Василівна заступник директора, моб. 0973418307, 0663257102, 

Чвікова Людмила Василівна, завідуюча відділом, тел. (0482) 63-74-83,  

моб. 0973767584). 

 

Додаток:  на 4 арк. 

 

 

 

              Директор                                                      Д.І. Макосій 
  

 
 

Галюткіна Валентина Василівна, 

Чвікова Людмила Василівна 

Тел. 63 82 91, 63 74 83 
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Додаток 1 

 до листа Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання 

 

 

 

 

Заявка 

на участь у Х 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: 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                             _____________________________ 

                                                                                    (підпис) 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 до листа Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання 

 

Орієнтовна програма 

Х Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів 

7 - 10 червня 2016 року,  Одеська область 

 

 

Перший день - 7 червня 

8.00-12.00 Заїзд учасників Всеукраїнського збору до м. Одеса, реєстрація в 

Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної 

освіти та виховання. Поселення. Монтаж виставки світлин та 

постерів. Вул.. Тіниста,4 

12.00-12.30 Обід  

12.30-13.00 Відкриття Збору 

12.30-13.30 Переїзд до дельфінарію Немо 

13.30-14.45 Практикум. Знайомство з біорізноманіттям світового океану 

14.45-16.45 Відвідування дельфінарію Немо 

16.45-17.00 Переїзд до прироохоронної території місцевого значення парку 

садово-паркового мистецтва «Перемога» 

17.00 - 

18.00 

Ботанічний практикум. Різноманіття природних та 

інтродукованих деревних і чагарникових рослин м. Одеси 

18.00-18.30 Вечеря 

18.30-19.00 Огляд фотовиставки 

19.00 Екологічна гра «Що, де, коли» 

Другий день – 8 червня 

 

8.00-8.30 Сніданок 

8.30-10.30 Переїзд до с.Калинівка Комінтернівського району (регіональний 

ландшафтний парк «Тилігульський» 

10.30-11.30 Ботанічний практикум: «Життєві форми та екологічні групи 

рослин. Стан ценопопуляцій рідкісних видів рослин РЛП 

«Тилігульський» (ботанічний заказник місцевого значення 

«Калинівський») 

11.30- 13.30 Зоологічний практикум. Особливості видового складу 

орнітофауни Тилігульського лиману ( ландшафтний заказник 

місцевого значення «Каїрський», орнітологічний заказник 

місцевого значення «Коса стрілка») 

13.30-14.00. Переїзд до Петрівської ЗОШ Комінтернівського району 

14.00-14.30  Обід 

14.30-15.00. Екскурсія до шкільного краєзнавчо-етнографічного музею.   

15.00-16.30 Біологічний практикум: Флора та фауна лісових масивів півдня 



України. Ялівцевий ліс, особливості зростання в степовій зоні 

(Петрівський загально-зоологічний заказник місцевого 

значення) 

16.30-18.30 Переїзд до м.Одеса 

18.30-19.00 Вечеря 

19.00 Презентація фотовиставки 

Третій день – 9 червня 

8.00-8.30 Сніданок 

 Перша група 

8.30-9.00 Перехід до гідробіологічної станції Одеського національного 

університету  

ім.І.І. Мечникова. 

9.00-12.00 Гідробіологічний практикум. Особливості визначення 

найпоширеніших молюсків Чорного моря, їх значення для 

екосистеми. Екскурсія по узбережжю Чорного моря 

12.00-12.30 Перехід до Тінистої, 4 

12.30-13.00. Обід 

13.00-13.30. Перехід до зоологічного музею Одеського національного 

університету ім. І.І.Мечникова  

13.30-17.30 Зоологічний практикум. Тваринний світ Одеської області 

(ссавці, птахи, безхребетні). Зоологічний музей ОНУ ім. І.І. 

Мечникова, біологічний факультет 

17.30- 18.00 Перехід до Тінистої, 4 

 Друга група 

8.30-9.00 Перехід до зоологічного музею Одеського національного 

університету ім. І.І.Мечникова 

9.00-12.00 Зоологічний практикум. Знайомство з тваринним світом 

Одеської області (ссавці, птахи, безхребетні). Зоологічний музей 

ОНУ ім. І.І. Мечникова, біологічний факультет 

12.00-12.30 Перехід до Тінистої, 4 

12.30-13.00. Обід 

13.00-13.30. Перехід до гідробіологічної станції Одеського національного 

університету ім.І.І. Мечникова 

13.30-17.30 Гідробіологічний практикум. Особливості визначення 

найпоширеніших молюсків Чорного моря, їх значення для 

екосистеми.  Екскурсія по узбережжі Чорного моря 

17.30- 18.00 Перехід до Тінистої, 4 

  

18.00-18.30 Вечеря  

18.30-20.00 Постерна презентація: Дослідження юннатів на заповідних 

територіях» 

21.00-22.00 Екологічна дискотека  

Четвертий день 10 червня 

8.00-8.30 Сніданок 

8.30-9.00 Переїзд до музею «Цікава наука» 



9.00-11.30 Практикум на базі музею «Цікава наука»: «Цікаво про глобальні 

явища природи і їх сприйнятті людиною 

11.30-12.00 Переїзд до вул.Тіниста, 4 

12.00-12.00 Підведення підсумків роботи Х Всеукраїнського експедиційно-

польового збору команд юних екологів 

13.00-13.30 Обід 

14.00 Від’їзд команд 

 

 

 

 

 

 


