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

Про проведення VІІ Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору
команд юних ботаніків

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами позашкільної
освіти на 2018 рік затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від  04.01.2018  №  12,  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  «Про
проведення  VІІ  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних
ботаніків»  від  02.05.2018  №  3-449  Національним  еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді  спільно  з  Миколаївським  обласним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді  з 06 по 08 червня 2018 року на
території  РЛП  «Тилігульський»  буде  проведено  VII Всеукраїнський
експедеційно-польовий збір юних ботаніків.

До участі у заході запрошуються команди областей та м. Києва. До складу
команди входять 4 особи: 1 керівник і 3 учні закладів загальної середньої та
позашкільної  освіти  з  числа  учасників  комплексних  науково-дослідних
експедицій,  походів,  шкіл  передового  досвіду,  польових  практик  з  досвідом
роботи з ботаніки (вікова категорія учнів – від 13 до 17 років включно).

Для участі у заході  до 15 травня 2018 року просимо надіслати заявку
на електронну адресу mkoencum@ukr.net.

Також  просимо  повідомити  про  вид  транспорту  та  час  прибуття  до
м. Миколаєва (м. Одеси).

Програма Збору включає:
- звіт-презентацію  про  проведені  експедиції,  походи,  польові

практики своєї області  (до 5 хв.);
- фотовиставку «Червонокнижні  рослини рідного краю»,  (делегація

повинна підготувати і представити 3 тематичні фотографії формату А-4);
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- проведення  польової  практики  з  ботаніки  на  території  РЛП
«Тилігульський»;

- 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 екскурсії тому учасники повинні мати з

собою  зручний  спортивний  одяг,  головний  убір,  дощовик,  змінне  взуття,
визначник.

Заїзд  учасників  Збору 06 червня  2018 р.  до  1300 за  адресою м.  Очаків
Миколаївської області, вул. Будівельників 7, санаторій «Борисфен».

Від’їзд – 08 червня після 15:00. Просимо завчасно придбати квитки на
зворотній шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюється  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Орієнтовні  витрати  на  проживання  керівників  –  450  грн.  за  добу.
Проживання дітей – 250 грн. за добу, харчування – 200 грн. за добу.

Проїзд від м. Миколаєва
Проїзд від залізничного вокзалу м. Миколаєва до автостанції «Південна»

вул.  Погранична 167/1 (біля міжміського автовокзалу)  - тролейбусом № 2, 9,
маршрутним таксі № 8, 51, 21 до зупинки «Автовокзал» 

З автостанції «Південна» до автовокзалу м. Очаків мікроавтобусом з 6:00
до 20:00 інтервал руху не більше 30 хвилин. Орієнтовна вартість білету – 60
грн.

З  автовокзалу  м.  Очакова  проїзд  маршрутним  таксі  № 1,  2  до  зупинки
«санаторій «Борисфен» (білет 4 грн.)

Проїзд від м. Одеси
Від  міжміського  автовокзалу  м.  Одеси  маршрутним  таксі  в  16:20.  від

автостанції «Привоз» (біля залізничного вокзалу) мікроавтобусом в 9:30; 16:30
(орієнтовна вартість білету – 160 грн.)

Координатори  заходу:  Троїцька  Таїсія  Броніславівна  –  директор
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
контактні  номери  телефонів  (0512)  43-02-76;  (067)  745-86-14;  Попова  Інна
Олександрівна  –  заступник  директора  з  навчально-методичної  роботи
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
контактні  номери  телефонів  (0512)  37-61-63  (методичний  кабінет);
(093) 971-16-97

Директор Т.Б. Троїцька
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