
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 287-89-14, факс (044) 287-89-14, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _30.06.2015_ № _3/3-9-447-15_

На № _________ від _____________

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

 Про проведення  Всеукраїнського зльоту
 учнівських лісництв загальноосвітніх 
 і позашкільних навчальних закладів
         

Відповідно  до  наказів  Міністерства  від  06.04.2015  № 400  «Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 2015 року за основними
напрямами позашкільної освіти» та від 14.05.2012  № 575  «Про затвердження
Положення  про  Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  і
позашкільних  навчальних  закладів»,  з  8  до  11  вересня  ц.р.  у Хмельницькій
області  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
спільно з Хмельницьким обласним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді  та  Хмельницьким  обласним  управлінням  лісового  та  мисливського
господарства  буде  проведений  Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів.  Положення  про  Зліт
розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

До участі в заході запрошуються команди учнівських лісництв навчальних
закладів областей та міста Києва. До складу команди входять 5 осіб: 3 учні віком
від  13 до 18 років,  1  керівник учнівського лісництва,  1  представник базового
лісового господарства.

Заявки  на  участь  у  Зльоті  подати  до  1  серпня  на  електронну  адресу:
hoencum@gmail.com.

Заїзд,  розміщення  та  реєстрація  команд  –  8  вересня  до  11.00  год.  за
адресою:  м.  Хмельницький,  вул.  Шевченка,  34,  готель  «Поділля». Проїзд  від
залізничного вокзалу:  тролейбусами №7,  №13 до  зупинки  «Готель  «Поділля».
Від’їзд  учасників  –  11  вересня  після  14.00  год.  Просимо  керівників  команд
завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

mailto:ukrpto@i.ua
mailto:hoencum@gmail.com
http://www.nenc.gov.ua/


Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Додаткова  інформація  за  телефонами:  у  м.  Київ  –  0 (44)430-02-60,  у

м. Хмельницький – 0 (382) 55-14-49, 55-12-14.
Додатки: на 3 арк.

Директор департаменту      В. В. Супрун

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60



Додаток 1
до листа МОН України
від 30.06.2015 № 3/3-9-447-15

Склад
організаційного комітету Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Голова оргкомітету:  Тараненко Вікторія Іванівна, заступник директора з
науково-методичної  роботи  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді 

Члени оргкомітету: 
- Лісовий  Віталій Митрофанович, начальник  Хмельницького  обласного

управління лісового та мисливського господарства (за згодою);
-  Хоптинець  Володимир  Михайлович,  головний  лісничий,  перший

заступник  начальника  Хмельницького  обласного  управління  лісового  та
мисливського господарства (за згодою);

-  Фасоля  Олег  Іванович,  директор  Департаменту  освіти  і  науки
Хмельницької ОДА; 

-  Фіярська Світлана  Ігорівна,   начальник  відділу позашкільної  освіти  та
виховної  роботи  управління  освітньої  діяльності  та  позашкільної  освіти
Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА;

-  Климчук  Василь  Васильович,  директор  Хмельницького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

-  Зотова  Олена  Василівна,  методист  Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

-  Демчишина  Зоя  Іванівна,  методист  Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

- Гораль Ольга Олександрівна, керівник гуртків Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (секретар).



Додаток 2
до листа МОН України
від 30.06.2015 № 3/3-9-447-15

Склад
журі Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і

позашкільних навчальних закладів

Голова  журі:   Вербицька  Тетяна  Анатоліївна  –  заступник  директора  з
навчально-виховної  роботи  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді.

 Члени журі: 
Секція І

- Миклуш Степан Іванович, директор інституту лісового і садово-паркового
господарства  Національного  лісотехнічного  університету  України,  доктор
сільськогосподарських наук, професор – керівник секції (за згодою); 

- Овчарук Василь Іванович, завідувач кафедри плодоовочівництва, лісового
та садово-паркового господарства Подільського державного аграрно-технічного
університету, доктор сільськогосподарських наук,  професор,  академік Академії
наук вищої освіти України (за згодою); 

-  Клок  Євгеній  Артурович,  головний  спеціаліст  відділу  лісового  та
мисливського  господарства  Хмельницького  обласного управління  лісового та
мисливського господарства (за згодою);

-  Супруновська  Катерина  Володимирівна,  провідний  спеціаліст  сектору
кадрів  та   юридичного   забезпечення  Хмельницького   обласного  управління
лісового та мисливського господарства (за згодою);   

-  Мамчур  Михайло  Олексійович,  директор  Полянського  НВК
Шепетівського району;

-  Григоров  Ігор  Миколайович,  директор  Масівецької  ЗОШ  І-ІІ  ст.
Хмельницького району.

Секретар:
- Гораль Ольга Олександрівна, керівник гуртків Хмельницького ОЕНЦУМ.

Секція ІІ
-  Мельник  Віктор  Іванович,  завідувач  відділу  природної  флори

Національного  ботанічного  саду  імені  М. М. Гришка  НАН  України,  доктор
біологічних наук, професор, академік УАН  – керівник секції (за згодою);

-  Сопушинський  Іван  Миколайович,  доцент  кафедри  ботаніки,
деревинознавства  та  недеревних  ресурсів  лісу  Інституту  лісового  і  садово-
паркового  господарства  Національного  лісотехнічного  університету  України,
доктор сільськогосподарських наук,  (за згодою);

-   Лобода  Анатолій  Федорович, головний  спеціаліст  відділу  лісового  та
мисливського  господарства  Хмельницького  обласного управління  лісового та
мисливського господарства (за згодою);



-  Втерковський   Ярослав  Юрійович,  завідувач  сектору   кадрів   та
юридичного  забезпечення Хмельницького  обласного управління  лісового та
мисливського господарства (за згодою);  

- Зведенюк Микола Андрійович, вчитель хімії Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Шепетівського району;

-  Лисюк  Михайло  Анатолійович,  директор  Михлянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Ізяславського району.

Секретар:
- Тонкоглаз Іванна Миколаївна, керівник гуртків Хмельницького ОЕНЦУМ.


	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

