УКРАЇНА
Департамент освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
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Від 06.03.2019 р.

№ 01-21/15
Керівникам місцевих органів управління освітою
райдержадміністрацій (міськвиконкомів),
об’єднаних територіальних громад

Про участь у ХІІІ Всеукраїнському
експедиційно-польовому зборі
команд юних екологів
Шановні колеги!
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України
від 21.11.2018 року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на
2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарівпрактикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти
на 2019 рік», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 545
«Про затвердження Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори
команд юних екологів і натуралістів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 1 червня 2013р. за № 38/23370 та з метою екологічного виховання дітей
та молоді, залучення їх до вирішення екологічних проблем, збереження
різноманіття рослинного та тваринного світу з 04 по 06 червня 2019 р. в
Сумській області на базі національного природного парку «Гетьманський» буде
проведено ХIIІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних
екологів (далі - Збір).
До участі в Зборі запрошуються учні закладів загальної середньої та
позашкільної освіти (вікова категорія учнів – від 13 до 18 років включно).
Додаток: копія листа Комунального закладу Сумської обласної ради –
обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю від
29.01.2019 № 70 «Про проведення ХІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового
збору команд юних екологів» на 4 аркушах.

Просимо Вас поширити інформацію та провести роботу із залучення
школярів до участі в Зборі.
Інформацію про бажаючих взяти участь у Зборі надіслати до 30 квітня
2019 року на електронну адресу Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді if_odencum@ukr.net з позначкою
«Збір юних екологів» для формування команди.
Витрати на проїзд, харчування, проживання учасників заходу
здійснюються за кошти місцевих бюджетів та джерел, не заборонених чинним
законодавством.
З повагою, директор
Грабівчук М.В.
0669275416

Тамара Гудзик

СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ –
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ
вул. Серпнева,14-а, м. Суми, 40007, тел/факс.(0542) 33-11-85, тел. 33-52-37

E-mail: center-ocpo@ukr.net
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29.01.2019 № 70 На № _______ від _________
Директорам обласних екологонатуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)
Про проведення ХІІІ Всеукраїнського
експедиційно-польового збору
команд юних екологів
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік» з 04 по 06
червня 2019 року в Сумській області планується проведення
ХІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів на
базі національного природного парку «Гетьманський» з теми «Екологічний
моніторинг біорізноманіття природоохоронних територій».
Для участі в зборі запрошуються команди у кількості 4 осіб: 3 учнів
(вихованців) віком від 13 до 18 років, керівник.
Програмою збору передбачено проведення звіту-презентації команди про
проведені експедиції, польові практики на природоохоронних територіях своєї
області, фотовиставки з теми «Біорізноманіття природоохоронних територій
свого регіону», польових досліджень на територіях природно-заповідного
фонду Сумської області, конкурсно-пізнавальних та екскурсійних заходів.
Орієнтовна програма заходу додається.
Умови проведення конкурсних заходів збору, критерії їх оцінювання
визначені Положенням про Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд
юних екологів і натуралістів, затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки України від 17.05.2013 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 01 червня 2013 року за № 838/23370.
Звертаємо увагу на те, що тривалість звіту-презентації команди про
проведені експедиції, польові практики на природоохоронних територіях своєї
області; захист результатів польових досліджень на територіях природно-

заповідного фонду Сумської області не має перевищувати 5 хвилин. З метою
якісної підготовки захисту результатів польових досліджень кожній команді
бажано з собою мати ноутбук, цифровий фотоапарат.
Для керівників команд буде організовано «круглий стіл» з теми «Виїздні
форми навчання екологічної освіти». Для участі у роботі «круглого столу»
педагогам необхідно мати з собою інформацію про проведення експедицій,
польових практик закладами освіти своєї області обсягом до 5 сторінок.
Заїзд і реєстрація учасників − 4 червня до 12.00 за адресою: м. Суми, вул.
Прокоф’єва, 38/2, готель «Олімпійський». Проїзд від залізничного вокзалу
станції «Суми» маршрутними таксі № 2, 21, від автовокзалу – маршрутним
таксі № 52 до зупинки «Сумський хіміко-технологічний центр професійнотехнічної освіти».
Від’їзд − 6 червня після 14.00. Керівників делегацій просимо завчасно
придбати квитки на проїзд у зворотньому напрямку.
Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час проведення
заходу покладається на керівників делегацій.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організацій, що
відряджають. Орієнтовні витрати на одного учасника заходу на добу:
проживання у тримісному номері – 120 грн. на одну особу, у двомісному номері
–200 грн. на одну особу, харчування – 110 грн.
Для участі в зборі необхідно до 5 травня 2019 року направити заявку
встановленого зразка (додаток до Положення про Всеукраїнські експедиційнопольові збори команд юних екологів і натуралістів), 3 фотороботи формату А4
із короткою анотацією (5-7 речень) та відомостями про авторів (назва закладу
освіти, прізвище, ім’я автора, вік) на електронну адресу: center-ocpo@ukr.net
(тема листа «Збір екологів − 2019»).
Для організації зустрічі учасників заходу просимо до 25 травня 2019 року
повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Суми.
Додаткова інформація − за телефонами: у м. Києві − 0(44) 430-02-60,
контактна особа у м. Суми – Мартинчук Катерина Іванівна (0542-33-11-85, 050643-34-27).

Директор Центру

Наталія Гайкова

Л.ТИХЕНКО

Додаток
до листа ОЦПО та РТМ
29.01.2019 № 70
Орієнтовна програма
проведення ХІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового
збору команд юних екологів
Час
До 12.00

12.00-13.00
13.30-14.10

14.20-16.20

16.30-17.00

17.00-18.00
18.00-19.00
19.30-20.30

04 червня 2019 року
Назва заходу
Місце проведення
Заїзд, реєстрація, розміщення учасників м. Суми,
збору
вул. Прокоф’єва, 38/2,
готель «Олімпійський»
Обід
Урочисте відкриття ХІІІ Всеукраїнського Конгрес-центр СумДУ
експедиційно-польового збору команд
юних екологів
Звіти-презентації команд про проведені
експедиції,
польові практики
на
природоохоронних територіях своєї
області
Відвідування
фотовиставки
«Біорізноманіття
природоохоронних
територій свого регіону»
Екскурсія «Парками і скверами міста»
Вечеря
Культурно-розважальна програма
Сумський міський палац
дітей та юнацтва
05 червня 2019 року

08.00-08.30 Сніданок
10.00-13.00 Польовий практикум з теми «Екологічний
моніторинг біорізноманіття природоохоронних територій»: польові
дослідження
13.15-13.45 Обід
14.00-15.00 Польовий практикум з теми «Екологічний
моніторинг біорізноманіття природоохоронних територій»: камеральна
обробка результатів досліджень

Національний
природний парк
«Гетьманський»

комунальний заклад
позашкільної освіти
Тростянецької міської
ради «Палац дітей та
юнацтва»
14.00-15.00 Круглий стіл за участю керівників команд комунальний заклад
з теми «Виїздні форми навчання позашкільної освіти
екологічної освіти»
Тростянецької міської
ради «Палац дітей та

15.00-16.30 Польовий практикум з теми «Екологічний
моніторинг біорізноманіття природоохоронних територій»: захист результатів
польових досліджень
18.00-19.00 Вечеря
19.30-20.30 Культурно-розважальна програма

юнацтва»

06 червня 2019 року
08.00-08.30 Сніданок
09.00-11.00 Квест «Урбанізоване довкілля»
11.30-12.30 Урочисте закриття ХІІІ Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд
юних екологів
13.00-14.00 Обід
З 14.00
Від’їзд учасників заходу

міський парк
відпочинку імені
І. Кожедуба
Сумський міський
палац дітей та юнацтва

