
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _05.08.2014_ № _3/3-9-1003-14_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти 
і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

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

Відповідно  до  наказів  Міністерства  від  27.12.2013  №  1842  «Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та
учнівською молоддю на 2014 рік» та  від 14.05.2012 № 574 «Про затвердження
Положення про Всеукраїнський зліт учнівських  виробничих бригад, трудових
аграрних  об'єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів»,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  від  31  травня   2012  р.  за
№  868/21180, з  9  до  11  вересня  ц.р.  у  м.  Рівне  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді спільно з  комунальним закладом
«Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради  буде  проведений
Всеукраїнський  зліт  учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних
об'єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (положення про
зліт розміщено  на сайті www  .  nenc  .  gov  .  ua).

До участі в заході запрошуються команди кращих учнівських виробничих
бригад, трудових аграрних об'єднань областей і міста Києва. До складу команди
входять 4 особи: 3 учні та 1 керівник.

Заявки на участь у зльоті необхідно подати до 18 серпня на  електронну
адресу: rivneosun  2007@  ukr  .  net.

У рамках заходу відбудуться Макаренківські читання «Ціннісно-трудова
основа  педагогічної  системи  та  методики  виховання  в  дитячому  колективі
А. С. Макаренка», метою яких є поширення передового педагогічного досвіду
щодо взаємодії теорії та практики ефективного трудового виховання.

До  участі  в  читаннях  запрошуються  педагогічні  працівники
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

mailto:ukrpto@i.ua
mailto:rivneosun2007@ukr.net
http://www.nenc.gov.ua/


Заїзд  та  реєстрація  учасників  −  9  вересня  до  12.00  год.  за  адресою:
м. Рівне,  вул.  Київська,  36.  Проїзд  від  залізничного  вокзалу  м. Рівне  –
тролейбусом № 3, маршрутним таксі № 64 до зупинки готель «Турист». Від'їзд
− 11 вересня після 14.00 год.  Керівників  команд просимо завчасно придбати
квитки на зворотний шлях.

Збереження життя та здоров'я дітей забезпечують керівники команд.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.
Додаткова інформація – за телефонами: у м. Київ – 0 (44) 430-02-60,         у

м. Рівне – 0 (362) 23-01-49.
Додатки: на 3 аркушах.

  
Заступник директора департаменту       В. О. Карбишева

Бут С.В. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60



Додаток 1
до листа МОН України
від 05.08.2014 № 3/3-9-1003-14

Програма
Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових

аграрних об'єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

9 вересня, вівторок

До 13.00 Заїзд, реєстрація, розміщення учасників зльоту.
Оформлення виставки «Щедрість рідної землі».

14.00 – 15.00 Урочисте відкриття Всеукраїнського зльоту.
15.00 – 18.30 Творчий  звіт  команд,  презентація  виставки  «Щедрість  рідної

землі».

10 вересня, середа

9.30 – 13.30 Захист науково-дослідницьких робіт.
Макаренківські читання «Ціннісно-трудова основа педагогічної

системи  та  методики  виховання  в  дитячому  колективі
А. С. Макаренка».

14.30 – 16.30 Ознайомлення з вирощуванням овочевих культур у тепличному
господарстві ЗАТ Агроконцерн с. Зоря Рівненського району.

16.30-18.00 Презентація  відділу  біології  та  сільського  господарства
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради.

11 вересня, четвер

9.00 – 11.30 Екскурсія  до  Рівненського  зоологічного   парку
загальнодержавного значення.

9.00 – 11.30 Круглий  стіл  для  керівників  команд  «Шляхи  підвищення
ефективності  навчальної,  науково-дослідницької  роботи  на
навчально-дослідних земельних ділянках».

12.00 – 13.00 Урочисте  закриття  Всеукраїнського  зльоту  трудових  аграрних
об'єднань  школярів,  учнівських  виробничих  бригад
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Підбиття
підсумків зльоту.

З  14.00 Від’їзд учасників заходу.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA


Додаток 2
до листа МОН України
від 05.08.2014 № 3/3-9-1003-14

Склад організаційного комітету 
Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових

аграрних об'єднань  загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Голова оргкомітету:
Вербицький  Володимир  Валентинович  –  директор  Національного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,  доктор педагогічних наук.

Члени оргкомітету:
Таргонський  Григорій  Миколайович  –  начальник  управління  освіти  і

науки Рівненської обласної державної адміністрації;
Пекарський  Олег  Миколайович  –  заступник  начальника  управління  –

начальник  відділу  виховної  роботи  та  соціального  захисту  дітей  управління
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;

Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи
та  соціального захисту дітей управління  освіти  і  науки  Рівненської  обласної
державної адміністрації;

Гавлітіна  Тетяна  Миколаївна  –  проректор  з  наукової  роботи,  доцент
кафедри  філософії,  економіки  і  менеджменту  освіти,  кандидат  педагогічних
наук Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Остафійчук Тетяна Василівна – директор комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

Стрижеус  Ігор  Володимирович  –  директор  Рівненського  Вищого
професійного училища №1;

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради.



Додаток 3
до листа МОН України
від 05.08.2014 № 3/3-9-1003-14

Склад
журі Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад,

трудових аграрних об'єднань загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів

Голова журі:
Пінчук Микола Олександрович – завідувач відділу аграрних досліджень

та  рослинництва  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

Члени журі:
Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи

та  соціального захисту дітей управління  освіти  і  науки  Рівненської  обласної
державної адміністрації;

Трохимчук  Ірина  Михайлівна  –  старший  викладач  кафедри  біології
Рівненського державного гуманітарного університету;

Остафійчук Тетяна Василівна – директор комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

Власик Наталія Федорівна – заступник директора з навчально-методичної
роботи  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради;

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;

Власюк  Інна  Миколаївна  –  методист  комунального  закладу  «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради.


