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Директорам обласних еколого-
натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)

Про проведення Всеукраїнського
експедиційно-польового збору 
команд юних ботаніків

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових  заходів  з  дітьми та  учнівською молоддю на  2019  рік  за  основними
напрями позашкільної освіти» Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської  молоді  спільно  з  комунальним  закладом  «Запорізький  обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької
обласної ради з 28 по 30 травня 2019 року буде проведено VIII Всеукраїнський
експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків.

До участі в заході запрошуються команди областей та м. Києва у складі
4 осіб: 1 керівник та 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 – 13-17 років). 

У рамках заходу будуть проведені:
-  фотовиставка.  Кожна  делегація  повинна  підготувати  і  представити
членам  журі  3  авторські  фотороботи  «Флористична  цінність  рослин-
ендеміків  місцевих пам’яток природи та  об’єктів  природно-заповідного
фонду  регіону  (назва  регіону)»  (формат  А-4  відповідно  до  вказаної
тематики,  вказати  назву  рослини  на  українській  та  латинській  мовах,
інформацію про автора, дату та місце фотозйомки);
-  презентація  досвіду  дослідницької  діяльності  під  час  експедицій  на
території природно-заповідного фонду свого регіону (домашнє завдання,
тривалість до 7 хв.); 
-  ботанічні  практикуми  на  території  Національного  заповідника
«Хортиця».  Як  підсумок  роботи,  команда-учасник  повинна  підготувати
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звіт-презентацію про проведені дослідження. Для цього необхідно мати
при собі фотоапарат, шнур-перехідник, флеш-накопичувач, ноутбук.
Для участі  у  зборі  необхідно надіслати  до 3 травня 2019 року заявку

(додається)  на  поштову адресу:  вул.  Чарівна,  11,  м.  Запоріжжя,  Запорізький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 69068, або
на електронну адресу: kzzocentum@ukr.net (з поміткою «Заявка Ботаніки»). 

Заїзд   і  реєстрація  учасників – 28 травня до 12-00 год. за адресою: 
м.  Запоріжжя,  острів  Хортиця,  біостанція-профілакторій  Запорізького

національного університету. Від’їзд  учасників 30 травня 2019  року після 14.00
год. 

Керівників  делегацій  просимо  завчасно  придбати  квитки  на  проїзд  у
зворотному напрямку. Відповідальність за  збереження життя і  здоров’я дітей
покладається на керівників делегацій. Витрати на відрядження здійснюються за
рахунок організації, що відряджає. 

Керівнику  делегацій  при  реєстрації  необхідно  мати  при  собі  наказ
управління  (департаменту)  освіти  і  науки  облдержадміністрації,  на  кожну
дитину копію паспорту або свідоцтва про народження, медичну довідку та
копію ідентифікаційного коду.

З  метою  якісної  та  безпечної  організації  проведення  експедиційно-
польових занять учасники повинні мати з собою зручний одяг, взуття, головні
убори, засоби від комарів та кліщів.

Для організації зустрічі учасників збору просимо до 15 травня 2019 року
повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Запоріжжя. 

Координатори заходу: 
• у м. Києві – Іванова Ксенія Богданівна, моб. телефон 095-331-54-43;

• у м. Запоріжжя – Ярмощук Микола Анатолійович – директор Запорізького

обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,
роб.  телефон  –  061-280-51-58;  Інденко  Тетяна  Вікторівна  –  заступник
директора з  навчально-виховної  роботи,  моб.  телефон –  067-584-09-94;
Жабицька  Анжела  Геннадіївна  –  завідуюча  організаційно-масовим
відділом, моб. телефон – 093-071-83-07. 

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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Заявка
на участь у Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі

 команд юних ботаніків

                                                (назва закладу, область)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

№
з/п

ПІБ Дата
народж.
(число,

місяць, рік)

Клас, школа,
гурток 

Домашня адреса,
телефон

Дозвіл
лікаря

1.
2.
3.

Керівник делегації: ___________________________________________________

Контактний телефон, електронна адреса керівника_________________________

Необхідні засоби для презентації:_______________________________________ 

Тема презентації: 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

Перелік фоторобіт представлених на виставку:

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

Керівник установи

М.П.


	Директор НЕНЦ

