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ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
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ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
вул. Набережна ім. В. Стефаника 34б, 76018,  м. Івано-Франківськ, 

тел./факс 54-72-26, e-mail: if  _  odencum  @  ukr  .  net 

Від 12.01.2018 р. № 01-22/02

Директорам обласних еколого-натуралістичних
центрів учнівської молоді (станцій юних натуралістів)

Про проведення ХІІ Всеукраїнського
експедиційно-польового збору
команд юних екологів

Шановні колеги!

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
04.01.2018 року № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти та Плану семінарів-практикумів для
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2018  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 року № 838/23370 Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської  молоді  спільно  з  Івано-Франківським  обласним  еколого-
натуралістичним центром учнівської  молоді  з  05 по 07 червня 2018 року в
Івано-Франківській  області  на  території  Карпатського  національного
природного парку буде  проведено  ХІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий
збір команд юних екологів (далі – Збір) на тему  «Екологічний моніторинг на
природоохоронних територіях».

Програма Збору включає:
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- звіт-презентацію  про  проведені  експедиції,  походи,  польові
практики  на  природоохоронних  територіях  своєї  області  (домашнє  завдання
команди, до 10 хв.);

- фотовиставку  «Екологічний  моніторинг  на  природоохоронних
територіях  свого  регіону»,  (делегація  повинна  підготувати  і  представити
3 тематичні фотографії формату А-4);

- проведення  польових  практик  з  екології,  зоології,  ботаніки  та
гідробіології на території Карпатського національного природного парку;

- дозвільно-пізнавальну програму.
Просимо звернути увагу:
- керівнику  делегації  необхідно  мати  наказ  обласного  управління

(департаменту)  освіти  і  науки  облдержадміністрації  зі  списком учасників  та
покладанням відповідальності  за здоров’я та життя дітей під час проведення
Збору на керівника делегації;

- учасникам Збору мати медичну довідку про стан здоров’я;
- в рамках Збору заплановані експедиції та екскурсії в умовах гірської

місцевості, тому учасники повинні мати з собою зручний спортивний, теплий
одяг, головний убір, дощовик, змінне взуття з розрахунком на можливу холодну
погоду  та  дощі,  а  також фотоапарат, шнур-перехідник,  носій  інформації  для
роботи з комп’ютером, записничок, ручку, олівець.

До участі у заході запрошуються команди областей та м. Києва. До складу
команди входять 3 особи: 1 керівник і 2 учні закладів загальної середньої та
позашкільної  освіти  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  учасників  Збору  05  червня  до  11 год.  за  адресою:  смт. Делятин,
Надвірнянського  району,  Івано-Франківської  області,  вул.  16-го  Липня  36,
відпочинковий комплекс «Маливо».

Для організації зустрічі учасників Збору просимо до 01 травня 2018 року
надіслати заявку, інформувати про вид транспорту і час прибуття до м. Івано-
Франківська  на  електронну  адресу:  if_odencum@ukr.net (форма  додається).
Телефони контактних осіб: 066 927 54 16 (завідувач відділу екології Грабівчук
Мирослава Володимирівна), 096 469 29 86 (методист відділу екології Мартинюк
Леся Дмитрівна).

Від’їзд – 07 червня після 15:00. Просимо завчасно придбати квитки на
зворотній шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюється  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Орієнтовні витрати на:
- проживання - 250 грн. за добу на 1 особу;
- харчування – 200 грн. за добу на 1 особу.
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Детальна інформація про умови участі у Зборі:
- у Києві – за телефонами (044) 430-43-90; 068-35-185-49 (Радченко

Тамара Дмитрівна – завідуюча відділом екології НЕНЦ);
- у  Івано-Франківську  –  за  телефонами  (03422)  54-72-26,

095- 90-51-741 (Гудзик Тамара Василівна - директор ОЕНЦУМ).

З повагою,
директор                                                                    Тамара Гудзик



Заявка
на участь у ХІІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі

команд юних екологів

(назва організації)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

№
з/п

ПІБ Дата
народж.
(число,
місяць,

рік)

Навчальний
заклад
(клас,
школа,
гурток)

Домашня адреса Дозвіл
лікаря

1.
2.

Керівник делегації:
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)
Контактний телефон, електронна адреса керівника 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Необхідні засоби для звіту-презентації:________________________________
_________________________________________________________________
Перелік фоторобіт, представлених на фотовиставку:

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

Час прибуття: _____________________________________________________
Вид транспорту:___________________________________________________
Час від’їзду:_______________________________________________________
Вид транспорту:___________________________________________________

Керівник установи
М.П.



Орієнтовна програма
ХІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів

5-7 червня 2018 року

5 червня, вівторок

до 11.00 Заїзд, реєстрація, поселення учасників Збору 
вул. 16 липня, 36, с-ще Делятин Надвірнянського району  
Івано-Франківської області

11.00-12.00 Урочисте відкриття ХІІ Всеукраїнського експедиційно-
польового збору юних екологів

12.00-12.30 Обід 
12.30-15.00 Звіт-презентація про проведені експедиції, походи, польові 

практики на природоохоронних територіях своєї області 
(робота команди протягом року, домашнє завдання)

15.00-15.30 Переїзд до м. Яремче
15.30-17.30 Екскурсія по м. Яремче
17.30-18.00 Переїзд до с-ща Делятин 

18.00-18.30 Вечеря
18.30-19.00 Огляд фотовиставки. Робота журі
19.00-21.00 Культурно-пізнавальна програма 

6 червня, середа

8.00-8.30 Сніданок 
8.30-9.00 Переїзд до м. Яремче
9.00-11.00 Екскурсії по території Карпатського національного парку. 
11.00-13.00 Проведення польових практик з екології, зоології, ботаніки, 

гідробіології на території Карпатського національного 
природного парку

13.00-13.30 Переїзд до с-ща Делятин 
13.30-14.00 Обід 
14.00-15.30 Камеральна обробка даних польових практик
15.30-17.30 Захист проектів за індивідуальними командними завданнями
17.30-18.30 Вечеря 
18.30-21.00 Культурно-пізнавальна програма 

Робота журі  

7 червня, четвер

8.30-9.30 Сніданок 
9.30-11.00 Урочисте закриття  ХІІ Всеукраїнського експедиційно-

польового збору команд юних екологів, нагородження 
переможців

11.00-12.00 Обід 
12.00-13.00 Переїзд до м. Івано-Франківськ
13.00-15.00 Екскурсія по м. Івано-Франківськ
З 15.00 Роз’їзд учасників заходу
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