
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_ № _3-332_
На № _________ від ______

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

Про проведення VI Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору команд 
юних ботаніків

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 13 до 15 червня ц.р. у Кіровоградській області Національним еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді  спільно  з  Кіровоградським  обласним  центром  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді буде проведений             VI Всеукраїнський
експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків (програма додається).  Положення
про захід розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

До участі в заході запрошуються команди областей та м. Київ у складі 3 осіб:
1  керівника  і  2  учнів  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  із  числа
учасників науково-дослідних експедицій, ботанічних практик, екскурсій з практичним
досвідом роботи з ботаніки, екології, дендрології тощо.

Для участі в заході необхідно до 10 травня подати заявку на участь на електронну
адресу: OCENTYM@ukr.net.

Заїзд і реєстрація команд – 13 червня до 13.00 год. за адресою: м. Кропивницький,
вул. Ушакова 1-А, готель «Турист». 

Від’їзд – 15  червня після  12.00 год.  з  м.  Кропивницький.  Просимо керівників
команд завчасно придбати квитки на зворотній шлях.

Витрати на відрядження учасників Збору здійснюються за рахунок організації,
що відряджає.

Збереження життя та здоров’я учасників збору забезпечують керівники команд.
Детальна інформація у м. Київ – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-22-22,  0 (95-331-

54-43 (Ксенія Іванова); у м. Кропивницький – за тел.: 0 (522) 33-97-15 (Олег Поркуян),
е-mail:  OCENTYM@ukr.net.

Додаток: на 1 арк.

Директор департаменту                       М. C. Кучинський

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

Додаток 

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


до листа МОН 
від 04.05.2017 № 3-332

Програма
проведення VI Всеукраїнського експедиційно-польового  збору

команд юних ботаніків

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. Кропивницький.
18.00 – 19.00      Вечеря.
19.00 – 21.00      Захист проектів за індивідуальними командними тематиками.

15    червня

8.00 – 9.00 Сніданок.
9.00 – 11.00         Урочисте закриття зльоту.
11.00 – 12.00       Екскурсійна програма .
Після 12.00          Від’їзд.
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