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Директорам обласних
еколого-натуралістичних центрів 
(станцій юних натуралістів)

Про проведення VI Всеукраїнського
експедиційно-польового збору 
команд юних ботаніків

  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», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 року № 545
«Про  затвердження  Положення  про  Всеукраїнські  експедиційно-польові  збори
команд  юних  екологів  і  натуралістів»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції
України 01.06.2013 р.  за  № 838/23370 у Кіровоградській  області  Національним
еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з  комунальним
закладом  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  з  13  по  15  червня  2017  року  проводитиметься  VI
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків (далі – Збір).

У рамках заходу будуть  проведені:
-     ботанічні  практикуми  на  території  дослідно-селекційного

дендрологічного  лісового  центру  «Веселі  Боковеньки».  Як  підсумок  роботи,
команда-учасник повинна підготувати звіт-презентацію про проведені регіональні
дослідження  (тривалість  до  5  хвилин).  Для  цього  необхідно  мати  при  собі
фотоапарат, шнур-перехідник, флеш-накопичувач, ноутбук;
    -   презентація (тривалість до 7 хв.) територій та об’єктів природно-заповідного
фонду  свого регіону (домашнє завдання);

- фотовиставка. Кожна делегація повинна підготувати і представити членам
журі 3 авторські фотороботи «Рослини, які поширені на території (назва регіону)
та підлягають особливій охороні» (формат А-4 відповідно до вказаної тематики,
вказати назву рослини на українській та латинській мовах, інформацію про автора,
дату та місце фотозйомки);

До участі  в  Зборі  запрошуються делегації  у  складі  3-х  осіб:  1  керівника і
2 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів із числа учасників
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науково-дослідних  експедицій,  ботанічних  практик,  екскурсій  з  практичним
досвідом роботи з ботаніки, екології, дендрології, зеленої архітектури.
        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 теплий одяг, головні убори, закрите та змінне взуття для проведення
екскурсії  в  природу,  дощовик,  захисні  засоби  від  комарів  і  кліщів,  предмети
особистої гігієни, визначники. 
        Витрати  на  відрядження  учасників  Збору  здійснюються  за  рахунок
організації, що відряджає.

Орієнтовні витрати на 1 особу:
- Проживання – 190  грн. за добу;
- харчування – 110 грн. за добу;
- організаційний внесок від команди – 150 грн.

        Програма Збору та уточнена сума витрат будуть надіслані додатково.
       Заїзд та реєстрація учасників – 13 червня 2017 року до 13.00 за адресою:
м. Кропивницький, вул. Ушакова 1-А, готель «Турист». Проїзд від залізничного
вокзалу  маршрутним  таксі  №  108,  11,  від  автовокзалу  –  маршрутним   таксі
«1Ц – центральний» або тролейбусом № 4,10 до зупинки «ДОСААФ».
       Від’їзд – 15  червня 2017 року після 12.00 год. з м. Кропивницького. Просимо
завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
       Для забезпечення організованої зустрічі  учасників заходу просимо до 01
травня 2017 року надіслати заявку (додаток 1) та повідомити про  вид транспорту і
час  прибуття  до  м.  Кропивницького  за  телефоном: (0522)33-97-15  та  на
електронну адресу: OCENTYM  @  ukr  .  net.
      Відповідальність за життя та здоров’я учасників під час проведення заходу
несуть керівники делегації.
      Детальна інформація про умови участі у  VI Всеукраїнському експедиційно-
польовому  зборі  команд  юних  ботаніків  можна  отримати  за  телефоном
(0522)33-97-15, E-mail: OCENTYM  @  ukr  .  net.

Директор ОЦЕНТУМ                                                                         О.Поркуян
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                                                                                            Додаток 1
                                                                              до листа ОЦЕНТУМ

                                                                                       від ___________________  
                                                                            № ____________________

ЗАЯВКА
на участь у VI Всеукраїнському експедиційно-польовому 

зборі команд юних ботаніків

 __________________________________________________________ просить
                                          /назва організації/

дати дозвіл на участь команди у складі:

№
п/п

Прізвище, 3ім’я
учасника

Дата народження
(число, місяць, рік)

Клас,
школа

Домашня
адреса

Дозвіл
лікаря

1.
2.

Керівник делегації__________________________________________________
                                         /прізвище, 3ім’я по батькові, посада/

Контактний телефон, електронна адреса керівника:

Назва  презентації   «Території  та  об’єкти  природно-заповідного  фонду   свого

регіону» (домашнє завдання)__________________________________________

_________________________________________________________________

Необхідні засоби для презентації:

Перелік фоторобіт представлених на виставку:

1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________

Директор _____________________________
                                            /підпис/



                                                                                            Додаток 2
                                                                              до листа ОЦЕНТУМ

                                                                                       від ___________________  
                                                                             № ____________________

Орієнтовна програма
 проведенняVI Всеукраїнського експедиційно-польового  

збору  команд юних ботаніків
13-15 червня 2017  року

13  червня 
до 13.00 Заїзд,  реєстрація  та  поселення  учасників,  оформлення

фотовиставки
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 14.30 Урочисте відкриття Збору
14.30 – 17.00 Презентація  територій  та  об’єктів  природно-заповідного

фонду  свого регіону (домашнє завдання)
17.00 – 18.00 Огляд фотовиставки
18.00 – 19.00 Вечеря
19.00 – 22.00 Культурна програма

14 червня
8.00 – 9.00 Сніданок
9.00 – 10.00 Переїзд до с. Іванівки Долинського району
10.00 – 13.30 Ботанічні  практикуми  на  території  дослідно-селекційного

дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки».
13.30 – 14.30 Обід
14.30 – 17.00 Камеральна  обробка  результатів  досліджень,  підготовка

звітів, проектів до захисту
17.00 – 18.00 Переїзд до м. Кропивницького
18.00 – 19.00 Вечеря
19.00 – 21.00 Захист проектів за індивідуальними командними темати

15  червня
8.00 – 9.00 Сніданок
9.00 – 11.00 Урочисте закриття
11.00 – 12.00 Екскурсія по місту Кропивницький

12.00 Від’їзд
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