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Про проведення Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору 
команд юних зоологів 

 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та участі у 
всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей та учнівської 
молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-
практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти на 2018 рік” та листом комунального закладу “Харьківський 
обласний Палац дитячої та юнацької творчості” від 12 березня 2018 року № 145 “Про 
проведення VІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних зоологів”, 
з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців закладів позашкільної 
освіти, організації їх участі у всеукраїнських і міжнародних заходах, виявлення та 
підтримки обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді 12-14 червня 2018 року  
в Харківський  області на території регіонального ландшафтного парку “Фельдман Еко-
парк” проводиться VІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних 
зоологів. 

Для участі у заході команда від Дніпропетровської області визначається на 
конкурсній основі. З метою визначення учасників заходу до 18 квітня поточного року 
на електронну пошту комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” – dneprunnat@ukr.net необхідно надати матеріали: 
презентацію науково-дослідницьких проектів зоологічного напрямку за результатами 
експедицій, походів, польових практик на території Дніпропетровської області. які 
містять наукову новизну (до 5 хвилин); 3 світлини за темою “Червонокнижні тварини 
рідного краю” (формат А-4). 

Лист про проведення заходу розміщений на сайті nenc.gov.ua (Документи -> 
Нормативні документи -> Листи). Координатор заходу: Іванус Алла Василівна 
(методист з сільськогосподарського напрямку,  контактний телефон 0974702436). 
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