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Положення
про проведення Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд

юних екологів «Манявські краєвиди»

(в рамках Всеукраїнського еколого-природничого комплексу «Екологос»)

І. Загальні положення

1.1.  Всеукраїнський  експедиційно-польовий  збір  команд  юних  екологів
«Манявські  краєвиди» проводиться  рамках  Всеукраїнського  еколого-
природничого комплексу «Екологос» (далі - Збір) з метою виховання учнівської
молоді  любові  до  рідного  краю,  формування  у  них  екологічної  культури,
залучення їх до природоохоронної роботи та популяризації руху за збереження
навколишнього середовища.

1.2. Завданнями Збору є:

-  виховання  громадянина  України,  любові  до  рідного  краю;
-  формування  пізнавальних,  морально-естетичних  цінностей  та  екологічної
культури  особистості,  цілісного  сприйняття  світу;



-  пошук  нових  форм  і  методів,  залучення  учнівської  молоді  до
природоохоронної діяльності;

-  ознайомлення  з  територіями  та  об’єктами  природно-заповідного,культурно-
духовного фонду Прикарпаття;  

-  проведення  еколого-просвітницької  діяльності  на  територіях  та  об`єктах
природно-заповідного фонду Прикарпаття.

1.3.  Керівництво  підготовкою  та  проведенням  Збору  здійснює  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
спільно  з  Богородчанським  районним  центром  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради Івано-Франківської
області.

ІІ. Порядок проведення 

2.1.  Збір  проводитиметься  в  червні  2017  року.  Строки   проведення
повiдомляються листом мiсцевим органам управлiння освiтою в областях, мiсті
Києвi не пізніше, нiж за один мiсяць до початку заходу.

2.2.  Захід  проводиться  на  територіях  та  об`єктах  природно-заповідного,
культурно-духовного  фонду  Богородчанського  району  Івано-Франківської
області.
2.3.  Організація  Збору  покладається  на  оргкомітет,  який  організовує  роботу
щодо  технічного,  фінансового,  науково-освітнього  забезпечення  проведення
Збору. Оргкомітет розробляє програму проведення Збору.

2.4.  До  участі  в  роботі  оргкомітету  запрошуються  педагогічні  та  науково-
педагогічні  працівники,  представники  місцевого  органу  управління  освітою,
природно-заповідних  установ,  громадських  організацій  екологічного
спрямування.

2.5. Склад оргкомітету погоджується з Національним еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

ІІІ. Учасники Збору

3.1.  До  участі  в  заході  запрошуються  учні  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладів з областей, міста Києва з практичним досвідом роботи з
екології.



3.2. До складу команди входять 3 особи: 2 учні (віком від 13 до 16 років) та
1 керівник.

3.3.Супроводжує  команду  від  області  педагог  з  досвідом  проведення
екологічних експедицій, походів, екскурсій та з практичним досвідом роботи з
дітьми в галузі екології.

3.4.Для участі у Зборі до оргкомітету подаються такі документи: 

– заявка на участь у Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд
юних екологів «Манявські краєвиди» згідно з додатком;

– копія наказу відповідного органу управління освітою щодо участі команди
в заході;

– медична  довідка  про  відсутність  інфекційних  хворіб  і  контакту  з
інфекційними хворими.

Усі документи подаються державною мовою.

3.5.  Учасники  Збору  зобов’язані  дотримуватись  вимог  цього  Положення,
програми, норм поведінки та правил техніки безпеки.

ІV. Програма проведення Збору

4.1.Візитка експедиційних груп, презентація команди проводиться у довільній
формі. У презентації беруть участь усі члени команди.

4.2. Усі матеріали презентації мають бути оформлені державною мовою.

4.3. У рамках Збору проводяться: 

– ознайомлення із природно-заповідними, культурно-духовними об’єктами;

– презентація експедиційних груп (5-7 хв.); 

– обмін  досвідом  роботи  щодо  організації  екологічних  експедицій,  походів,
екскурсій; 

– навчально-пізнавальні екскурсії;

– дозвільно-розважальні програми.



V. Підведення підсумків Збору

5.1. Найактивніші учасники заходу нагороджуються грамотами та пам`ятними
подарунками.

5.2. Підсумки проведення Збору будуть розміщені на сайті НЕНЦ та висвітлені в
пресі.

VI. Умови фінансування 

6.1.  Витрати  на  організацію  та  проведення  заходу  здійснюються  за  рахунок
коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 



Додаток
до Положення про Всеукраїнський 
експедиційно-польовий збір команд 
юних екологів «Манявські краєвиди»

ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнському експедиційно-польовому

 зборі команд юних екологів «Манявські краєвиди»
_____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
(найменування навчального закладу, область, район, регіон)

команди у складi:

№ 
з/п

Прiзвище, 
iм’я 
учасника

Дата народження
(число, мiсяць, 
рiк)

Найменування 
навчального 
закладу

Найменування 
творчого учнiвського
об’єднання

1

2

Керiвник 
команди:____________________________________________________________ 
(прiзвище, iм’я, по батьковI) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(найменування посади) 
_____________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)

_________________________
(керiвник закладу)
М. П.

___________ 
(пiдпис)

___________________________
(П. І. Б.)


	____________________________________________________
	____________________________________________________ (найменування навчального закладу, область, район, регіон)

