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«12» «03» 2018 р.  № 145
Директорам обласних 
еколого-натуралістичних

центрів учнівської молоді

(станцій юних натуралістів)

Про проведення VІ Всеукраїнського 

експедиційнойно-польового збору 

команд юних зоологів 

Відповідно до Плану всеукраїнських  і  міжнародних організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2018  рік  (за  основними  напрямами
позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерством  від  04.01.2018  №12,
Національним еколого-натуралiстичним центром учнівської молоді спільно з Комунальним
закладом  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  та  ГО
«Фельдман-Екопарк»  з 12  по  14  червня  2018  р. на   базі  Комунального  закладу
«Харківський обласний Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  відбудеться  Всеукраїнський
експедиційно-польовий  збiр  команд  юних  зоологів  (далі  -  Збір). Положення  про  захід
розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

До участі в Зборі запрошуються команди областей та м. Києва. До складу команди
входять 4 особи: 1 керiвник i 3 учнi закладiв загальної середньої та позашкільної освіти
із числа учасників комплексних науково-дослідних експедицій, походів, шкіл передового
досвіду, польових практик із досвідом роботи з зоології (вікова категорія учнів – від
13 до 17 років включно).

Програмою Збору передбачено: 
 презентації  науково-дослідницьких проектів  за  результатами:  експедицій,  походів,

польової практики  своєї  областi  (м.  Києва)  до 5-7 хв.,  що мають містити  наукову
новизну;

 фотовиставку «Червонокнижнi тварини рідного краю» (делегація повинна пiдготувати
i представити 3 тематичнi фотографії формату А-4); 

 проведення польової практики на базі РЛП «Фельдман Еко-парк»; 
 екскурсійно-пізнавальну програму.
     Просимо звернути увагу:
- керiвнику делегації  необхiдно мати наказ  управління (департаменту)  освiти  і  науки
облдержадміністрації (м. Києва) зі списком учасників та покладанням вiдповiдальностi за
здоров'я та життя дiтей під час проведення Збору на керiвника делегації;
- учасникам Збору мати медичну довiдку про стан здоров'я;
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- у рамках Збору заплановано екскурсії, тому учасники повинні мати з собою зручний
спортивний одяг, головний убiр, дощовик, змінне взуття, визначник.

Заїзд  учасників  Збору  12  червня  2018  року  до  13.00  за  адресою:  м.  Харків,
вул. Сумська, 37, Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» (станція метро «Університет»).

Просимо до 15 травня 2018 року надіслати заявку (форма додається) на електронну
адресу: first_palace@ukr.net, tatevgpalace@gmail.com. 

Від’їзд - 14 червня пiсля 15.00. 
Просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 
Витрати  на  відрядження  здiйснюються  за  рахунок  організації,  що  відряджає.

Орієнтовні витрати на проживання та харчування –  до 400 грн. на добу за 1 особу. 
Детальна iнформацiя про умови участi у Зборi: 

у м. Київ - за телефонами 0(44) 430-00-64, 0635903238 (контактна особа – Христина Лимар);
у м. Харків - (057)  700-38-43, (066) 724-63-46 (Підберезкіна Тетяна Євгенівна); (057) 701-
07-19, (066) 523-13-36 (Овелян Вікторія Керопівна). 

Додаток: на 2-х арк.

Заступник директора з
навчально-виховної роботи                                                                    Ю. А. Посмітна
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                                                                               Додаток 1 до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

                                                      від 12.03.2018 № 146

Орієнтовна програма Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних
зоологів, що відбудеться з 12 по14 червня 2018 року                     

Час Назва заходу 

12.06.2018 року

08.00-13.00 Заїзд, реєстрація, оформлення виставки

13.00-14.00 Обід

14.00-15.00 Відкриття Всеукраїнського експедиційно-польового збору 
команд юних зоологів, огляд фотовиставки

15.00-17.00 Екскурсія до музею «Природа» ХНУ імені В.Н. Каразіна

17.00-18.30 Автобусна екскурсія «Вечерній Харків»

18.30-19.30 Вечеря

19.30-20.00 Переїзд до готелю та поселення

13.06.2018 року

08.30-09.00 Переїзд до Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

9.00-10.00 Сніданок

10.00-13.00 Презентація дослідницьких робіт (домашнє завдання)

14.00-15.00 Обід

15.00-15.30 Переїзд до РЛП «Фельдман Еко-парк»

15.30-16.30 Зоологічний практикум з ентомології

16.30-17.30 Зоологічний практикум із орнітології

17.30-18.30 Зоологічний практикум «Охорона дикої флори»

18.30-19.30 Вечеря

19.30-20.30 Переїзд до готелю. Оформлення зошитів

14.06.2018 року

08.30-09.00 Переїзд до Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької творчості»



09.00-10.00 Сніданок

10.00-12.30 Екскурсія до  Харківського зоопарку

12.30- 13.30 Урочисте закриття Збору. Підведення підсумків

13.30-14.30 Обід

Після 15.00 Роз’їзд учасників заходу

              


