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Директорам закладів позашкільної
освіти
Директорам закладів загальної 
середньої освіти

Про проведення VІІ Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору
команд юних зоологів

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за  основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки  України  від  21.11.2018 р.  № 1292,  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді  спільно з Канівським природним
заповідником  з 21  по  23  травня  2019  р. на  базі  Комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної ради» відбудеться Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд
юних  зоологів  (далі  -  Збір).  Положення  про  захід  розміщено  на  сайті
https://nenc.gov.ua/.

До участі в Зборі запрошуються команди областей України та м. Києва.
До  складу  команди  входять  4  особи:  1  керівник  i  3  учні  закладів  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  області  (м.  Києва)   5  хв.,  що  мають
містити наукову новизну;

 фотовиставку  «Дивовижна  фауна  України» (делегація  повинна

підготувати i представити 3 тематичні фотографії формату А-4); 
 проведення  польової  практики  на  базі  Канівського  природного

заповідника; 
 екскурсійно-пізнавальну програму.

Просимо звернути увагу:
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-  керівнику  делегації  необхідно  мати  наказ  управління  (департаменту)
освіти і  науки облдержадміністрації (м.  Києва) 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. 
Вимоги до учасників польового збору команд юних зоологів:

 Індивідуальне  спорядження  учасника  польового  збору (рюкзак,

дощовик,  олівець,  ручка,  ножиці,  пінцет,  цупкий  папір,  довідники,
визначники, атласи, сачки ентомологічні, бінокль);

 Одяг  та  особисті  речі учасника  польового  збору  (зручне  взуття,

спортивний одяг, головний убір, змінне взуття, додаткові засоби від комах,
кліщів тощо).
Заїзд учасників Збору 21 травня 2019 року до 12:00 год. за адресою:

м. Черкаси, вул. Смілянська, 144 (готель «Нива»). Проїзд від залізничного вок-
залу маршрутними таксі № 26, № 28 до зупинки «готель «Нива».

Від’їзд – 23 травня після 14:00. Просимо завчасно придбати квитки на
зворотний  шлях.  Витрати  на  відрядження,  проживання,  харчування
здійснюються за рахунок організації, що відряджає.

Орієнтовні витрати на проживання:
• діти 300 грн. за добу на 1 особу;
• керівники 360 грн. за добу на 1 особу;
• харчування – 150 грн. за добу на 1 особу.

Довідки за телефонами: у м. Києві - (044) 430-43-90 (контактна особа від
НЕНЦ – Бень Наталія Володимирівна, e-mail: nataben  @nenc.gov.ua);  
у м. Черкаси  —  (097)  222-1185  (контактна  особа  —  Баданюк  Валентина
Миколаївна).

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук, 
професор В. В. Вербицький
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Додаток до листа 
НЕНЦ МОН України
№ 128 від 05.04.2019 р.

Орієнтовна програма про проведення VІІ Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних зоологів

21 травня (вівторок)

1000-120 Заїзд, реєстрація.

Поселення в готелі «Нива», сніданок в готелі «Нива».

1300-133 Обід в готелі «Нива»

1400-143 Монтаж фотовиставки

1430-153 Урочисте  свято  з  нагоди відкриття  Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд юних зоологів

1530-173 Презентація  дослідницьких робіт (домашнє завдання)

(виступ одного учасника до 5 хв.)

1730-193 Автобусна екскурсія містом

1930-200 Вечеря в готелі «Нива»

22 травня (середа)

800-830 Сніданок в готелі «Нива».

830-1000 Переїзд до Канівського природного заповідника 

1000-130 Еколого-пізнавальна подорож в Канівський природний заповідник

1130-120 Полудень

1200-150 Зоологічні  практикуми:  з  ентомології,  орнітології,  охорони  дикої
фауни (для дітей)
Науково-краєзнавчі читання (для керівників)

1500-160 Обід

1600-180 Екскурсія по м. Каневу («Тарасова гора» - до національної святині
українського  народу, Георгіївський  (Успенський)  собор,  1144  рік;
Музей народно-прикладного мистецтва;  знайомство з  «Канівський
морем»)

1800-193 Переїзд до м. Черкаси

1930-200 Вечеря в готелі «Нива»
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23 травня (четвер )

830-900 Сніданок в готелі «Нива».

Виїзд з готелю з речами

930-1100 Екскурсія до Черкаського міського зоопарку

1100-120 Екскурсія  для  дітей по  комунальному  закладу  «Черкаський
обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної ради»
Для керівників делегацій нарада

1200-130 Урочисте  закриття   Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд юних зоологів

1300-14 Обід

1400 Від’їзд  учасників заходу.


