
  
Міністерство  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України 

Департамент   професійно-технічної   освіти 
 

01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 22  
Тел./факс  278-77-57, 279-92-40, 279-02-74 

 

24.05.2012       № 3.4/9-737 
На № ______  від _______ 

 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 
 

Про проведення VІ Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих 
бригад, трудових аграрних об’єднань   
загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних  закладів 
 
 

Відповідно до пункту 2.2 наказу МОНмолодьспорту від 27.01.2012      
№ 74 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 2012 рік” Міністерство інформує, що          
з 11 до 13 вересня ц.р. на базі Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру відбудеться VІ Всеукраїнський зліт трудових 
аграрних об’єднань, учнівських виробничих бригад загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів “Турбота молоді – тобі, Україно!” 
(положення про зліт – на сайті nenc.gov.ua). 

До участі у заході запрошуються делегації кращих аграрних об’єднань, 
учнівських виробничих бригад та трудових загонів Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя. До складу делегації входять 4 
особи: 3 учні та 1 керівник. 

В рамках заходу відбудуться Макаренковські читання “Стратегія 
трудового виховання молоді в умовах реформи освіти в Україні”, метою яких 
є поширення передового педагогічного досвіду щодо взаємодії теорії та 
практики ефективного трудового виховання. До участі в читаннях 
запрошуються аспіранти, педагогічні та наукові працівники вищих 
навчальних закладів.  



За підсумками педагогічних читань буде виданий збірник матеріалів. 
Статті для опублікування у збірнику необхідно надіслати до 15 липня на 
поштову адресу: Волинський обласний еколого-натуралістичний центр, м. 
Луцьк, вул. Ківерцівська, 9-б, 43006 , з поміткою “Збірник”. 

Для участі у зльоті необхідно надіслати до 15 серпня заявку (додаток 1)  
на поштову адресу Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 
(з поміткою на конверті “Бригади”) або на електронну адресу: 
voenc.09@meta.ua.  

Заїзд та реєстрація учасників – 11 вересня до 12.00 год. за адресою:       
м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 9-б, Волинський обласний еколого-
натуралістичний центр. Проїзд від залізничного вокзалу м. Луцька: 
автобусом № 27 до зупинки “Мостозагін”. 

Від’їзд – 13 вересня  після 16.00 год. Керівників делегацій просимо 
завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей покласти на 
керівників делегацій. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

Додаткова інформація – за телефонами: у м. Києві – 0 (44) 430-02-60,     
у м. Луцьку – 0 (332) 77-22-35. 
 Додатки: на 3 арк. 
 
 
Директор департаменту        В. В. Супрун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вербицький В.В. 430-02-60 

mailto:voenc.09@meta.ua


Додаток 1 
до листа МОНмолодьспорту 
від 24.05.2012 № 3.4/9-737 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових 

аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних  закладів 
____________________________________________________________просить  

/назва організації/ 
дати дозвіл на участь команди у складі:  
 

№ 
з/п 

 
 

Прізвище,  
ім’я учасника 

 

Дата 
народження 

(число, 
місяць, рік) 

Клас, 
школа 

 

Домашня 
адреса 

 

Дозвіл 
лікаря 

 

1.      
2.      
 

Захист науково-дослідницької роботи 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника 

Тема  
науково-дослідницької роботи 

Назва секції 

1.    
 

Керівник делегації: 
_________________________________________________________________ 

/прізвище, ім’я, по батькові, посада/ 
 

Контактний телефон, електронна адреса керівника:  
__________________________________________________________________  
 

Необхідні засоби для виставки-презентації:  
__________________________________________________________________  
 
 
Директор      _____________________   П.І.Б. 
                                            (підпис)                                   
 
                             М.П. 
 
 



Додаток 2 
до листа МОНмолодьспорту 
від 24.05.2012 № 3.4/9-737 

 
 

Склад  
організаційного комітету VІ Всеукраїнського зльоту 

трудових аграрних  об’єднань школярів,  учнівських виробничих бригад 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

 
Співголови оргкомітету: 
 
Вербицький Володимир Валентинович – директор Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, доктор педагогічних 
наук; 

 
Остапчук Валентина Адамівна – директор Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру. 
 
Члени оргкомітету :  
 
Загрева Валентина Ярославівна – заступник начальника управління 

освіти і науки Волинської облдержадміністрації; 
 
Чередніченко Тетяна Володимирівна – методист з питань позашкільної 

освіти управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації; 
 
Поручинський Андрій Іванович – декан  біологічного факультету 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки, кандидат 
біологічних наук; 

 
Пахольчук Віталій Дмитрович – директор Волинського інституту 

агропромислового виробництва; 
 
Войтюк Василь Петрович – доцент кафедри ботаніки та садово-

паркового господарства Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки, кандидат сільськогосподарських наук. 



Додаток 3 
до листа МОНмолодьспорту 
від 24.05.2012 № 3.4/9-737 

 
Склад  

журі VІ Всеукраїнського зльоту трудових аграрних  об’єднань школярів,  
учнівських виробничих бригад 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 
 
Голова журі: 
 

Гаврилюк Володимир Андрійович – директор Поліської дослідної 
станції національного наукового центру інституту ґрунтознавства та 
агрохімії ім. О.Н. Соколовського, кандидат сільськогосподарських наук. 

 
Члени журі: 
 

Пінчук Микола Олександрович – завідувач лабораторії рослинництва  
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 

Боярин Василь Васильович – заступник начальника державної інспекції 
захисту рослин у Волинській області; 
 

Корнелюк Григорій Якович – завідувач лабораторії захисту рослин 
Волинського інституту агропромислового виробництва, кандидат 
сільськогосподарських наук. 

 
Іщук Роман Олександрович – директор СГПП “Плодорозсадник 

Луцький”; 
 
Коцун Лариса Олександрівна – доцент кафедри ботаніки та садово-

паркового господарства Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки, кандидат біологічних наук. 


