
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua

від _04.05.2017_ № _3-331_
На № _________ від ______

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій 

Про проведення Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору
команд юних екологів

На  виконання  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2017  рік  (за  основними  напрямами
позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  МОН  від 27.12.2016  № 1626,
з   07  до  09  червня  ц.р.  у  Тернопільській  області  Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з  Тернопільським  обласним
центром  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  буде  проведений  ХІ
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір  команд юних екологів.  Положення про
захід розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

До  участі  у  заході  запрошуються  команди  областей  та  м.  Києва.  До  складу
команди  входять  3  особи:  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
(вікова категорія учнів –  від 13 до 18 років включно).

Заїзд і реєстрація команд - 07 червня до 11 год. Для організації зустрічі учасників
збору просимо до 10 травня подати на електронну адресу:  ecocentr_ter@ukr. заявку на
участь у заході та повідомити про вид транспорту і час прибуття до м. Тернопіль. 

Від’їзд – 09 червня після 15.00 год. Учасників заходу просимо завчасно придбати
квитки на зворотній шлях.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Збереження життя та здоров’я учасників збору забезпечують керівники команд.
Детальна  інформація:  у  м.  Київ  –  за  телефонами 0  (44)  430-02-60,  430-04-91,

0 (68) 35-185-49 (контактна особа –  Тамара Радченко); у м. Тернополі – за телефонами 0
(352) 25-05-46; 0 (96) 20-76-945 (контактна особа – Іван Герц); 0 (67) 35-13-655,           0
(66) 415-80-12 (контактна особа – Тетяна Кухарська). 

Додаток: на 1 арк.

Директор департаменту                       М. C. Кучинський

Сухович Г.А. 481-32-98
Вербицький В.В. 430-02-60

mailto:ukrpto@i.ua
http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 
до листа МОН 
від 04.05.2017 № 3-331

Програма 
проведення ХІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору

команд юних екологів

7 червня, середа
До 12.00 Заїзд, реєстрація учасників, поселення, оформлення фотовиставки.
12.00 – 12.30 Обід .
13.00 – 14.00 Екскурсія до Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 
14.00 – 14.45 Відкриття Збору.
14.45 – 15.00 Огляд експозиції фотовиставки «Екологічна ситуація вашого місця

проживання: проблеми та шляхи їх вирішення».
15.00 - 18.00 Презентації  дослідницьких  робіт  з  екології  «Екологічна  ситуація

вашого  місця  проживання:  проблеми  та  шляхи  їх  вирішення»
(домашнє завдання команди).

18.30 - 19.00 Вечеря.
19.30 - 21.00 Екскурсія «Тернопіль вечірній» .

8 червня, четвер
8.00 - 8.30 Сніданок.
8.30 - 10.30 Переїзд до м. Кременець.
10.30 - 13.00 Експедиції екологічною стежкою Національного природного парку

«Кременецькі гори».
Екологічний  практикум  «Моделювання  екологічної  ситуації  в
навколишньому  середовищі  та  прогнозування  її  змін»  в  урочищі
«Скелі  Словацького»  Національного  природного  парку
«Кременецькі гори».

13.30 - 14.30 Обід.
14.30 - 15.30 Камеральна обробка даних практикуму.
15.30 - 17.00 Захист проектів за індивідуальними командними завданнями.
17.00 – 18.30 Екологічна екскурсія на гору Бона (м. Кременець).
18.30 - 19.30 Переїзд до м. Тернопіль..
20.00 - 20.30 Вечеря.

9 червня, п’ятниця
8.30 - 9.00 Сніданок.
10.00 - 12.00 Урочисте  закриття  ХІ  Всеукраїнського  експедиційно-польового

збору команд юних екологів.
12.00 -  13.00 Обід.
13.00 - 13.30 Переїзд  до  Тернопільського  обласного  центру  еколого-

натуралістичної творчості  учнівської молоді.
13.30 - 15.00 Екскурсія  навчальними  лабораторіями  Тернопільського  обласного

центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді.
Після 15.00 Від’їзд учасників заходу.
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