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Директорам обласних еколого-
натуралістичних  позашкільних
закладів

Про проведення V Всеукраїнського
експедиційно-польового збору
команд юних зоологів 

Відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнські  експедиційно-польові
збори  команд  юних  екологів  та  натуралістів,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти і науки 17.05.2013 № 545, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 01.06.2013 за № 838/23370 та наказу Міністерства освіти і
науки України 27.12.2016 № 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» з 07 до 09 червня 2017 року Національним
еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки  України спільно з  Закарпатським обласним еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді буде проведено V Всеукраїнський експедиційно-
польовий збір команд юних зоологів (далі – Збір). 

До участі в Зборі запрошуються команди у складі 3 осіб: 1 керівника і  2
учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів із числа учасників
науково-дослідних  експедицій,  походів,  екскурсій  з  практичним  досвідом
роботи з зоології. 

Програмою  заходу  передбачено  проведення  польових  практикумів,
навчальних  екскурсій,  зоологічних  досліджень,  презентація
експериментально-дослідницьких  робіт  із  зоології  «Цікаві  фауністичні
об’єкти краю», фотовиставка.

Для оформлення фотовиставки просимо з собою мати дві світлини на
тему «Тваринний світ (назва регіону)» формату А4 (зроблені власноруч). 

Заявки на участь у Зборі просимо надсилати до 05 травня 2017 року на
електронну адресу: zoenc.biologia@gmail.com. 

Просимо звернути увагу: 
-  керівнику  делегації  необхідно  мати  наказ  обласного  управління

(департаменту) освіти і науки облдержадміністрації зі списком учасників; 
- членам команд мати медичну довідку про стан здоров’я; 
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-  з  метою якісної  та  безпечної  організації  проведення  експедиційно-
польових занять  учасники повинні  мати  з  собою зручний одяг, закрите  та
змінне взуття, головні убори, дощовик, біноклі, фотоапарати. 

Заїзд і  реєстрація учасників заходу – 7 червня 2017 року до 12.00 за
адресою:  м. Ужгород,  вул.  Собранецька,  150,  навчально-методичний  центр
„Візит”.  Проїзд:  від  залізничного  вокзалу  та  автовокзалу  маршрутним
автобусом № 58, № 19 до зупинки „Ера”.

Від’їзд − 09 червня 2017 року після 15.00. 
Витрати  на  відрядження  учасників  збору  здійснюються  за  рахунок

організації, що відряджає.
Просимо заздалегідь повідомити про вид транспорту та час прибуття

учасників Збору, а також завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
Відповідальність  за  життя  і  здоров’я  дітей  у  дорозі  та  під  час

перебування на заході покладається на керівників делегацій. 
Детальна  інформація  про  умови  участі  у  V Всеукраїнському

експедиційно-польовому  зборі  команд  юних  зоологів  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.  Контактна  особа  –  завідувач  відділу  біології  та
дослідницько-експериментальної  роботи  Величканич  Ольга  Михайлівна,
моб. тел. 0508682066.

Директор ЗОЕНЦ О. Геревич

Вик. Величканич О.М.
64-12-33
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