
  
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 

 

_30.05.2012_____ №  3.4/9-776 
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 фінального етапу  
VІ Всеукраїнського зльоту  
команд учнівських лісництв 
 

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 4 до 7 вересня   
ц.р. у м. Івано-Франківську Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді спільно з Івано-Франківським обласним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді буде проведений фінальний етап VІ 
Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв.  Умови  проведення заходу 
розміщені на сайті www.nenc.gov.ua. 

До участі в заході запрошуються команди учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які 
стали переможцями І етапу. До складу команди входять 5 осіб: 3 учні віком від 13 
до 18 років включно, 1 керівник учнівського лісництва, 1 представник базового 
лісового господарства. 

Заявки на участь у фінальному етапі VІ Всеукраїнського зльоту команд 
учнівських лісництв (додаток 1) необхідно подати до 1 липня ц.р. на поштову 
адресу: Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді, вул. Набережна, 34-б, м. Івано-Франківськ, 76010, або телефоном:             
0 (3422) 4-72-26; факсом 0 (3422) 4-72-26; електронною поштою: e-mail: 
if_odencum@ukr.net.  

У рамках заходу відбудуться педагогічні читання “Розвиток творчих 

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:if_odencum@ukr.net


здібностей учнів у контексті гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського”.   
До участі в читаннях запрошуються аспіранти, педагогічні та науково-педагогічні 
працівники вищих навчальних закладів. 

За підсумками педагогічних читань буде виданий збірник матеріалів. Статті 
для опублікування у збірнику необхідно надіслати до 1 липня на поштову адресу: 
Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 
вул. Набережна, 34-б, м. Івано-Франківськ, 76010, з поміткою “Збірник”.  

Заїзд та реєстрація учасників − 4 вересня до 12.00 год. за адресою:               
м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, 34/б, Обласний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від залізничного вокзалу 
(автовокзалу) м. Івано-Франківська: маршрутним таксі № 86, 78, 27 до зупинки 
“Міський центр зайнятості”.  

Від'їзд учасників − 7 вересня. Керівників команд просимо завчасно 
придбати квитки на зворотний шлях. 

Відповідальність за життя та здоров'я учасників заходу покласти на 
керівників команд.  

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає.  

Детальна інформація − за телефонами у м. Києві:  0  (44) 430-04-91;  у          
м. Івано-Франківську: 0 (3422) 4-72-26; на сайті: www.nenc.gov.ua; e-mail: 
if_odencum@ukr.net.  
 Додаток: на 2 арк. 
 
 
Директор департаменту          В. В. Супрун                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вербицький В.В.   430-04-91 
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Додаток 1 
до листа МОНмолодьспорту 
від 30.05.2012 № 3.4/9-776 

 
ЗАЯВКА 

на участь у фінальному етапі Всеукраїнського зльоту  
учнівських лісництв 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.      
3.      
 
Керівник делегації: 
_________________________________________________________________ 

/прізвище, ім’я, по батькові, посада/ 
 
Контактний телефон, електронна адреса керівника:  
__________________________________________________________________  
 
Представник базового лісового господарства: 
__________________________________________________________________ 

/прізвище, ім’я, по батькові/ 
__________________________________________________________________ 

/місце роботи, посада/ 
Необхідні засоби для виставки-презентації: 
__________________________________________________________________  

 
Захист науково-дослідницької роботи 

Тема: ____________________________________________________________   
 
Директор      _____________________   П.І.Б. 
                                           /підпис/                                 
 
                             М.П. 
 
 
 



Додаток 2 
до листа МОНмолодьспорту 
від 30.05.2012 № 3.4/9-776 

 
Склад 

організаційного комітету фінального етапу VІ Всеукраїнського зльоту команд  
учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

 
Співголови оргкомітету:  
Вербицький Володимир Валентинович – директор Національного еколого- 
натуралістичного центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор Київського 
Національного університету імені Т.Г.Шевченка. 
Болюк Зінаїда Андріївна – начальник головного управління освіти і науки Івано-Франківської 
облдержадміністрації (за згодою); 
Голубчак Олексій Іванович – начальник Івано-Франківського обласного управління лісового 
та мисливського  господарства (за згодою). 
 
Члени оргкомітету:  
Гудзик Тамара Василівна – директор Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. 
Олійник Роман Романович – перший заступник Івано-Франківського обласного управління 
лісового та мисливського господарства (за згодою). 
Тараненко Вікторія Іванівна – заступник директора з науково-методичної роботи 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 
 

Додаток 3 
до листа МОНмолодьспорту 
від  30.05.2012 № 3.4/9-776 
 

 
Склад 

журі фінального етапу VІ Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

 
Голова журі:   
Гаврилюк Ігор Олегович – заступник начальника головного управління освіти і науки Івано-
Франківської облдержадміністрації ( за згодою). 
 
Члени журі: 
Олійник Василь Степанович – завідувач кафедри лісознавства Прикарпатського 
Національного університету імені В.Стефаника, професор, доктор с/г наук (за згодою). 
Бойчук Іван Миколайович – заступник начальника відділу лісового господарства Івано-
Франківського обласного управління лісового та мисливського  господарства (за згодою). 
Параскевова Оксана Миколаївна – головний спеціаліст відділу лісового господарства Івано-
Франківського обласного управління лісового та мисливського  господарства (за згодою). 
Тимків Валентина Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Івано-
Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Бордун Наталія Ігорівна – інженер з лісовідновлення Калуського держлісгоспу Івано-
Франківської області (за згодою). 
 


