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Директорам  обласних  еколого-
натуралістичних  позашкільних
закладів

Про проведення ІV Всеукраїнського
експедиційно-польового збору
команд юних ботаніків

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України 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”  у
Закарпатській  області  Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  спільно  з  Закарпатським  обласним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  з  23  до  26  червня  ц.р.
проводитиметься  ІV Всеукраїнський  експедиційно-польовий  збір  команд
юних ботаніків.

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 (програма додається).

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

Програма заходу включає проведення:
-  польових практикумів, навчальних екскурсій, ботанічних досліджень.

Як підсумок роботи, командам необхідно буде підготувати екологічні проекти
за  індивідуальними  командними  темами  за  одним  із  напрямів  роботи
експедиційно-польового збору команд юних ботаніків. Для цього необхідно
мати при собі фотоапарат, шнур-перехідник, флеш-накопичувач для роботи з
комп’ютером, який буде наданий командам організаторами збору;

- презентації  дослідницьких  робіт  з  ботаніки  (домашнє  завдання
команди) „Природозаповідний фонд (назва регіону) та його роль у збереженні
фіторізноманіття”,  в  яких  визначається  тема,  мета  дослідження,  місце  і
строки його проведення, результати дослідження, практичне значення 



роботи.  За  підсумками  роботи  планується  видання  збірника  тез  науково-
дослідницьких  робіт  учасників  ІV Всеукраїнського  експедиційно-польового
збору  команд  юних  ботаніків  (тези  надаються  відповідно  до  вимог  щодо
оформлення  наукових  робіт  членів  МАН  України).  Матеріали  для
опублікування слід надіслати  до 1 травня 2015 року на електронну адресу:
zoenc.biologia@gmail.com;

- фотовиставки.  Кожна  делегація  повинна  підготувати  і  представити
членам журі 3 фотографії „Червонокнижні рослини мого регіону” (зроблених
власноруч), формату А-4, з назвою на українській та латинській мовах.

Учасники заходу повинні мати зручне взуття, що не промокає, закритий
одяг, головний убір для захисту від сонця, дощовик.

Заїзд  та  реєстрація  делегацій  –  23  червня  до  13.00  за  адресою:
м. Ужгород,  вул.  Собранецька,  150,  навчально-методичний  центр  „Візит”.
Проїзд:  від  залізничного  вокзалу  та  автовокзалу  маршрутним  автобусом
№ 58, № 19 до зупинки „Ера”.

Умови проживання та харчування:
- вартість проживання на 1 особу за добу – 100-120 грн.;
- вартість харчування на 1 особу за добу – 80 грн.

Організаційний внесок від команди – 150 грн.
Для організації зустрічі учасників збору просимо до 1 травня 2015 року

подати оргкомітету заявку на участь у заході (додаток 1) 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. Учасників заходу просимо завчасно
придбати квитки на зворотній шлях.

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

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

Детальна  інформація  про  умови  участі  у  ІV Всеукраїнському
експедиційно-польовому  зборі  команд  юних  ботаніків:  у  м.  Києві  –  за
телефонами  0  (44)  430-02-60,  430-04-91,  e-mail:  nenc@nenc.gov.ua,  сайт:
www.nenc.gov.ua; у м. Ужгород – за телефонами 0 (312) 64-12-33, 0 (312) 64-
18-78, e-mail: zoenc.zag@gmail.com, zoenc.biologia@gmail.com.
Додаток: на 3 арк.

Директор ЗОЕНЦ О. Геревич

Вик. Величканич О.М.
64-12-33
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Додаток
до листа МОН України
від _______ 2015 № ___

Заявка
на участь у ІV Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі

команд юних ботаніків

_________________________________________________________
(назва організації)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

№
з/
п

ПІБ Дата
народж.
(число,
місяць,

рік)

Клас,
школа

Домашня
адреса

Дозвіл
лікаря

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.



Програма проведення
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних

ботаніків

Термін проведення: 23-26 червня 2015 року.

Час Захід
23 червня, вівторок

8.00 – 13.00 Заїзд, реєстрація учасників, поселення, оформлення 
фотовиставки

13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 14.30 Огляд фотовиставки

14.30 – 15.00 Відкриття збору
15.10 – 18.00 Презентація дослідницьких робіт команд (домашнє 

завдання)
18.00 – 19.00 Вечеря
19.00 – 22.00 Вечір знайомств. Віртуальна екскурсія до об’єктів 

природно-заповідного фонду Закарпаття (Ужанський 
національний природний парк, Долина нарцисів, озеро 
Синевир)

24 червня, середа
8.00 – 8.30 Сніданок
8.30 – 9.30 Переїзд до дендрарію „Березинка” (Мукачівський район)
9.30 – 13.00 Ботанічний практикум „Різноманіття природних та 

інтродукованих деревних і чагарникових рослин”
13.30 – 14.30 Обід 
15.00 – 16.00 Екскурсія до дендрарію Мукачівського міського еколого-

натуралістичного центру
16.00 – 18.00 Екскурсія до відділу природи Мукачівського замку 

„Паланок”
18.00 – 19.00 Переїзд до м. Ужгород
19.00 – 20.00 Вечеря
25 червня, четвер
8.00 – 8.30 Сніданок
8.30 – 9.30 Переїзд до Кам’яницького лісництва
9.30 – 13.00 Ботанічний практикум „Рідкісні та інтродуковані 

рослини”
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 16.00 Ботанічний практикум „Лісоутворюючі породи Карпат”
17.00 – 17.30 Екскурсія по Закарпатському обласному еколого-

натуралістичному центру учнівської молоді
17.30 – 18.30 Камеральна обробка результатів дослідження, підготовка 

звітів, проектів до захисту (ЗОЕНЦ)
18.30 – 19.00 Вечеря
19.00 – 21.00 Захист проектів за індивідуальними командними темами



26 червня, п’ятниця
8.00 – 8.30 Сніданок
9.00 – 12.00 Екскурсія в ботанічний сад Ужгородського національного

університету та до об’єктів природно-заповідного фонду 
м. Ужгород (ботанічна пам’ятка природи місцевого 
значення ясен Масаріка, липова алея, сад Лаудона)

12.00 – 13.00 Урочисте закриття збору (ПАДІЮН)
14.00 – 15.00 Обід
Після 15.00 Від’їзд учасників заходу
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