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Директору обласного еколого-
натуралістичного центру
(станції юних натуралістів)

Про проведення 
Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору 
команд юних екологів

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
27.12.2016р.  №1626 «Про затвердження плану всеукраїнських і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) та плану семінарів-практикумів для
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2017  рік»,
наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  17.05.2013р.  №  545  «Про
затвердження Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд
юних екологів і натуралістів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.06.2013р. за № 838/23370, Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської  молоді  спільно  з  Тернопільським  обласним  центром  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  з  07 по 09 червня 2017 року  в
Тернопільській  області  буде  проведено  ХІ  Всеукраїнський  експедиційно-
польовий  збір  команд  юних  екологів  на  тему  «Моделювання  екологічної
ситуації в навколишньому середовищі та прогнозування її змін».

Програма заходу включає проведення:
- презентації дослідницьких робіт з екології (домашнє завдання команди)

«Екологічна  ситуація  вашого  місця  проживання:  проблеми  та  шляхи  їх
вирішення»,  в  яких визначається тема,  мета  дослідження,  місце і  строки його
проведення, результати дослідження, практичне значення  роботи  (захист до10
хв.);

- фотовиставки. Делегація повинна підготувати і представити 3 тематичні
фотографії  «Екологічна ситуація вашого місця проживання: проблеми та шляхи
їх вирішення» (зроблених власноруч, формату А-4);

-  експедиції  по  екологічній  стежці  Національного  природного  парку
«Кременецькі гори». 

Кожній  делегації  необхідно  мати  наказ  обласного  управління
(департаменту)  освіти  і  науки  облдержадміністрації  зі  списком  учасників  та

mailto:nenc@nenc.gov.ua


покладанням  відповідальності  за  здоров’я  і  життя  дітей  під  час  проведення
заходу на керівника делегації.

Для участі у Зборі учасникам необхідно мати медичні довідки. А також:
фотоапарат,  шнур-перехідник,  флеш-накопичувач  для  роботи  з  комп’ютером,
який  буде  наданий  командам  організаторами  збору, зручне  взуття,  що  не
промокає, закритий одяг, головний убір для захисту від сонця, дощовик.

До участі у Зборі запрошуються команди областей та м. Київ у складі 3
осіб: 1 керівник і 2 учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з
числа  учасників  комплексних  науково-дослідних  експедицій,  походів,  шкіл
передового досвіду, польових практик з досвідом роботи з екології, зоології та
ботаніки (вікова категорія учнів: 13-18 років включно).

Заїзд учасників Збору 07 червня 2017 року до 11 год. Від’їзд – 09 червня
2017 року після  15.00 год.  Просимо завчасно  придбати  квитки  на  зворотній
шлях. 

Для  організації  зустрічі  учасників  Збору  просимо  до  10  травня  2017
року повідомити оргкомітету  на  електронну адресу: ecocentr_ter@ukr.net вид
транспорту і час прибуття до м. Тернопіль. 

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає. 

Орієнтовні витрати на: 
проживання – 150 грн. за добу на 1 особу; 
харчування – 110 грн. за добу на 1 особу. 

Програма Збору та уточнена сума витрат будуть надіслані додатково. 
Контактні телефони організаторів: 
- у Києві – (044)430-43-90, 068-35-185-49 (Радченко Тамара Дмитрівна –

завідуюча відділом екології НЕНЦ). 
-  у  Тернополі  –  (0352)  25-05-46;  096-20-76-945  (Герц  Іван  Іванович,

директор Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді);  067-35-13-655,  066-415-80-12  (Кухарська  Тетяна
Анатоліївна,  заступник  директора  з  навчальної  роботи  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді). 

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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