
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10,  м. Київ,  01135,  тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49

E-mail: ministry  @  mon  .  gov  .  ua  , код  ЄДРПОУ 38621185

Від   26.06.2013  №   1/9-453                      

На                        від №        ___  

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

Про проведення VІІ Всеукраїнського
зльоту учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту
України  від  13.12.2012  № 1409  «Про затвердження  Плану  всеукраїнських  і
міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік» з 19 до 22
вересня  ц.р.  у  м.  Києві  Національним  еколого-натуралістичним  центом
учнівської  молоді  спільно з  Комунальним закладом Київської обласної  ради
«Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»  буде  проведений
VІІ  Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів (далі – Зліт).

Положення про проведення Зльоту розміщене на сайті www  .  nenc  .  gov  .  ua  .
До  участі  в  заході  запрошуються  команди  учнівських  лісництв

загальноосвітніх і  позашкільних навчальних закладів Автономної Республіки
Крим, областей,  міст  Києва та  Севастополя,  які  стали переможцями І  етапу
Зльоту. Склад команди формується з 5 осіб: 3 учні віком від 13 до 18 років
включно, 1 керівник учнівського лісництва, 1 представник базового лісового
господарства.

Заявки на участь у Зльоті необхідно подати до 16 серпня 2013 року на
поштову адресу: Центр творчості дітей та юнацтва Київщини, бульвар 50-річчя
Перемоги,  90,   м.  Біла  Церква,  Київська  обл.,  09113;  тел.  (факс):
0 (4563) 6-46-45, 4-18-27; або на електронну адресу: ctduk_ekolog@ukr.net.

У рамках Зльоту відбудеться науково-практична конференція: «Розвиток
творчого  потенціалу  обдарованої  дитини  засобами  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму». За підсумками конференції буде видано
збірник  матеріалів.  Тези  доповідей  для  опублікування у  збірнику  необхідно
надіслати до 20 серпня на електронну адресу: ctduk_ekolog@ukr.net. 

http://www.nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/UL.pdf
mailto:ctduk_ekolog@ukr.net
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Заїзд і реєстрація учасників Зльоту – 19 вересня до 12.00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді. Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі
№ 558 або № 181 до зупинки «Мостицька», або  поїздом метрополітену до
станції метро «Нивки», далі − автобусом № 32 до зупинки «Білицька».

Від’їзд − 22 вересня після 15.00 год.. 
Витрати  делегацій  на  проїзд,  проживання  та  харчування  під  час

проведення заходу здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Відповідальність  за  життя і  здоров’я  дітей покладається  на  керівників

учнівських лісництв.
Просимо завчасно придбати  квитки на зворотний шлях  та до 15 вересня

повідомити  про вид транспорту та час прибуття учасників Зльоту до м. Києва
за  тел.:  0  (4563)  6-46-45,  4-18-27;  або  на  електронну  адресу:
ctduk_ekolog@ukr.net. 

Додаткова інформація – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 0 (4563) 4-18-27,
0 67-443-18-23, 0 99-149-08-10; факс 0 (4563) 6-46-45 (контактні особи – Ірина
Соловйова  та Олена Колосовська).

Додатки: на 2 арк.

Заступник Міністра   Б. М. Жебровський

Вербицький В. В. 430-02-60



Додаток 1 
до листа МОН України
від 26.06.2013 № 1/9-453 

Склад організаційного комітету
VІІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і

позашкільних навчальних закладів

Співголови оргкомітету:
- Рогова Віра Борисівна –  заступник директора департаменту освіти і

науки Київської обласної державної адміністрації;
- Вербицький  Володимир  Валентинович  –  директор  Національного

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки України, доктор педагогічних наук.

Члени оргкомітету:
- Вербицька  Тетяна  Анатоліївна –  заступник  директора  з

навчально-виховної  роботи Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;

- Нестерук Тамара Василівна – директор Комунального закладу Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;

- Гузенко  Руслан  Володимирович –  перший  заступник  начальника
Київського обласного управління лісового та мисливського господарства; 

- Дегтяр  Лариса  Дмитрівна –  голова  Київської  обласної  організації
профспілки працівників лісового господарства;

- Остапчук Світлана Володимирівна –  директор Фастівського районного
еколого-етнографічного центру Київської області;

- Соловйова  Ірина  Василівна  –  завідуюча  еколого-натуралістичним
відділом  Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості
дітей та юнацтва Київщини».



Додаток 2 
до листа МОН України
від 26.06.2013 № 1/9-453 

Склад журі
VІІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і

позашкільних навчальних закладів

Голова журі: 
- Вербицький  Володимир  Валентинович  –  директор  Національного

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки України, доктор педагогічних наук.

Члени журі: 
- Маурер Віктор Мельхіорович –  професор Національної університету

біоресурсів  і  природокористування  України,  заслужений  лісівник  України,
голова громадської ради при державній агенції лісових ресурсів України;

- Бабич  Марія  Григорівна  –  головний  редактор  редакції
соціально-пізнавальних  програм  ТО  «Промінь»,  прес-секретар  Київського
обласного управління лісового та мисливського господарства;

- Лазар  Олена  Сергіївна –  завідувач  сектором  кадрів  та  юридичного
забезпечення  Київського  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства;

- Черняк Володимир Максимович –  доктор біологічних наук, професор
кафедри  садово-паркового  господарства  агрономічного факультету
Білоцерківського національного аграрного університету.


