
УКРАЇНА
БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

вул. Шевченка, 53 смт. Богородчани,  77701, тел./факс (03471)-21-3-90, 21-8-48,  
E-mail: vob  -56@  ukr  .  net  Код ЄДРПОУ 02143471

від    07.02.2017 року №  71/01-14           

Директорам обласних
еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)

Про проведення Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд
юних екологів «Манявські краєвиди»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016
року  №  1626  «Про  затвердження  Плану  Всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними напрямками позашкільної  освіти)  та  Плану семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік»  з
06  до  08  червня  2017  року  Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з
Богородчанським  районним  центром  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Богородчанської районної ради Івано-Франківської області в
рамках  Всеукраїнського  еколого-природничого  комплексу  «Екологос»
проводитиметься  Всеукраїнський  експедиційно-польовий  збір  команд  юних
екологів «Манявські краєвиди».

До участі в заході запрошуються команди у складі 3 осіб: 1 керівника і 2
учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (віком 13-16 років) із
числа  учасників  екологічних  експедицій,  походів,  екскурсій  та  з  практичним
досвідом роботи з дітьми в галузі екології.

У рамках збору проводяться: 
- ознайомлення  із  природно-заповідними,  культурно-духовними

об’єктами;
- презентація експедиційних груп (5-7 хв.); 
- обмін  досвідом  роботи  щодо  організації  екологічних  експедицій,

походів, екскурсій; 
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- навчально-пізнавальні екскурсії;
- дозвільно-розважальні програми.
Просимо  звернути  увагу:  керівникові  делегації  необхідно  мати  наказ

обласного  управління  (департаменту)  освіти  і  науки  облдержадміністрації  зі
списком учасників та медичні довідки про стан здоров’я дітей. Учасники заходу
повинні  мати  зручний  одяг,  головні  убори,  закрите  та  змінне  взуття  для
проведення походу та екскурсій  в природу, дощовик, захисні засоби від комарів
і кліщів, предмети особистої гігієни.

Витрати  на  відрядження  учасників  заходу  здійснюються  за  рахунок
організації, що відряджає.
Орієнтовні витрати на 1 особу:
- проживання – 250 грн. за добу;
- харчування – 90 грн. за добу.

Заїзд та реєстрація учасників – 06 червня 2017 року до 12.00 за адресою:
готель  «Світанок»  смт.  Богородчани  Івано-Франківська  область  по  вул.
Шевченка,50, корпус 1.

Від’їзд – 08 червня 2017 року після 14.00 год. Просимо завчасно придбати
квитки на зворотній шлях.

Для забезпечення організованої зустрічі учасників заходу просимо до 01
травня 2017 року надіслати заявку (додаток) та повідомити про вид транспорту і
час  прибуття  до  м.  Івано-Франківськ  на  електронну
адресу:brcentum21@yandex.ua.

Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  в  дорозі  та  під  час
проведення заходу несуть керівники делегації.

Детальну  інформацію  про  умови  участі  у  Всеукраїнській  екологічній
експедиції  «Манявські краєвиди» можна отримати за телефоном: (03471)22-4-
97, моб. тел. 0677029477, 0668170353; е-mail: brcentum  21@  yandex  .  ua. Контактна
особа  –  Скрипник  Наталія  Іванівна,  директор  Богородчанського  районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Начальник управління                                                      Іван Дрогомирецький
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Додаток
до листа управління освіти, молоді 
та спорту  Богородчанської 
райдержадміністрації 
Івано-Франківської області

                                                        від 07.02.2017 р. №71/01-14

ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних

екологів «Манявські краєвиди» (в рамках Всеукраїнського еколого-
природничого комплексу «Екологос») 

_____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
(найменування навчального закладу, область, район, регіон)

дати дозвiл на участь команди у складi:

№ 
з/п

Прiзвище, iм’я
учасника

Дата народження 
(число, мiсяць, 
рiк)

Найменування 
навчального закладу

Найменування 
творчого учнiвського 
об’єднання

1

2

Керiвник 
команди:____________________________________________________________ 
(прiзвище, iм’я, по батьковI) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(найменування посади) 
_____________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)

_________________________
(керiвник закладу)
М. П.

___________ 
(пiдпис)

___________________________
(П. І. Б.)

Заступник начальника управління                                           Оксана Іванус



Орієнтовна програма проведення 

Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів

«Манявські краєвиди»

06-08 червня 2017 року

06.06. 2017 р. 
9.00  –  12.00  –  Заїзд  учасників,  поселення,  реєстрація  (готельно-ресторанний
комплекс «Діброва», готель «Світанок»)
12.00. – 12.30 – Відкриття заходу  в ДП «Лісекоцентр»
12.30 – 13.30 – Обід 
13.30  –  16.00  –  Візитка  експедиційних  груп.  Самопрезентація.(ДП
«Лісекоцентр») 
16.00 – 17.30 –Еколого-пізнавальна гра «Скарби Карпат» (ДП «Лісекоцентр»)
17.30 – 18.30 – Екскурсія по екологічній стежці ДП «Лісекоцентр»
19.00. – 19.30 – Вечеря 
19.30 – 20.00 – Пізнавально-розважальна програма для учасників експедиції

07.06.2017 р.

8.00 – 9.00 – Сніданок 
9.00 – 9.30 – Переїзд до с.Манява 
9.30 – 13.00 – Екскурсія в Манявський Скит, на Блаженний камінь  
13.00 – 14.00 – Обід
14.00 – 18.00 – Похід на Манявський водопад  (змагання  експедиційних груп)
19.00 – 20.00 – Вечеря
20.00 – Дозвільно-розважальна програма «Вас вітає Гуцульщина!», Карпатська
Ватра

08.06.2017 р. 
8.00 – 9.00 – Сніданок 
9.00 – 9.30 – Переїзд до с. Старуня
9.30 – 12.00 – Екскурсія по екологічній стежці «Старунський грязевий вулкан».
Відвідування музею «Просто неба» в с.Старуня 
12.00. – 13.00 – Обід
13.00 – 14.00 – Закриття заходу (ДП «Лісекоцентр»)
14.00. – Роз’їзд учасників 


	_____________________________________________________
	____________________________________________________
	____________________________________________________ (найменування навчального закладу, область, район, регіон)

