
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_ № _3/3-9-448-15_

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 освіти і науки України від 06.04.2015
№ 400 «Про затвердження плану Всеукраїнських і  міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на друге півріччя 2015 року за
основними  напрямами  позашкільної  освіти»  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 31.05.2012
за № 868/21180, з 8 до 10 вересня ц.р. у с. Черноморка Овідіопольського району
Одеської  області  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської
молоді спільно з Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти
та  виховання  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 загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів областей та міста Києва. До складу команди входять 3 учні та 1 керівник.

У рамках заходу відбудуться Макаренківські читання «Педагогічні ідеї А.С.
Макаренка і завдання трудового виховання сьогодення», метою яких є поширення
передового педагогічного досвіду практики ефективного трудового навчання.

Заявки на участь у Зльоті подати до 15 липня 2015 року на електрону адресу
unnatskiy@gmail.com.

Заїзд та реєстрація учасників – 8 вересня до 12.00 год. за адресою: Одеська
область,  Овідіопольський  район,  с.  Черноморка,  вул.  Зелена,  3,  оздоровчий
комплекс «Люстдорф». Проїзд від залізничного вокзалу м. Одеса –  маршрутним
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таксі № 220 до зупинки «Вулиця Зелена». Проїзд від центрального автовокзалу до
залізничного – тролейбусом № 8, трамваєм № 5, маршрутним таксі №№ 198, 208
до зупинки «Залізничний вокзал».

Від’їзд – 10 вересня після 14.00 год.. Керівників команд просимо завчасно
придбати квітки 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. Одеса – 0(48) 263-82-91, 0(48) 263-74-83, 0(66) 325-71-02, 0(97) 341-83-07, 0(68)
117-24-96.

Додаток: на 4 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 № 3/3-9-448-15 

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових

аграрних об'єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
____________________________________________________________________

(найменування організації)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

№ Прізвище, ім'я учасника Дата народження
(число, місяць,

рік)

Клас,
школа

Домашня адреса

1
2
3

Захист науково-дослідницької роботи

№ Прізвище, ім'я учасника Тема науково-
дослідницької роботи

Назва секції

1

Керівник команди:_________________________________________________ 
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                      (контактний телефон, електронна адреса)

Необхідні засоби для виставки-презентації: ___________________________
_________________________________________________________________

Директор     _____________________________ _________________________
                                                     (підпис)                                              (П. І. Б.)

м.п.



Додаток 2
до листа МОН України
від 30.06.2015 № 3/3-9-448-15

Склад організаційного комітету
з підготовки та проведення Всеукраїнського зльоту 

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

1. Макосій Д.І. -  директор Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, голова;

2. Кашуба Л.І. -  начальник  відділу  нормативності  та  якості  освіти
Департаменту  освіти  та  науки  Одеської  обласної
державної адміністрації, співголова;

3. Галюткіна В.В. -  заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи,
Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, співголова;

4. Вербицька Т.А. -  заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи
Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Члени оргкомітету:
5. Григор’єва Г. А. -  директор  Центру  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської  молоді  Іллічівської  міської  ради  Одеської
області;

6. Дуденко С.Г. -  завідувачка  відділом  Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання;

7. Дьяченко В.В. - методист Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання;

8. Маляренко Н.І. -  директор  оздоровчого  комплексу  «Люстдорф»
національної  спілки  театральних  діячів  України  (за
згодою);

9. Чвікова Л.В. -  завідувачка  відділом  Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання.



Додаток 3
до листа МОН України
від 30.06.2015 № 3/3-9-448-15

Склад журі
Всеукраїнського зльоту 

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

І.  Відкритий  творчий  звіт  учасників  Всеукраїнського  зльоту  учнівських
виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і
позашкільних навчальних закладів, презентація виставки

1. Макосій Д.І. -  директор Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, голова журі 

2. Галюткіна В.В. -  заступник  директора  Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання, співголова журі 

3. Пінчук М.О. -  завідувач  відділу  аграрних  досліджень  та
рослинництва, співголова журі 

4. Чвікова Л.В. - завідуюча  відділом Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання, секретар журі

5. Гусак І.Є. - методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, член журі;

6. Дьяченко В.В. - методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, член журі;

7. Мазуренко О.М. - керівник  гуртків  Одеського  обласного  гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання, член журі;

8. Ряшенцева О.Б. - методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, член журі;

9. Задерій О.В. - завідуючий  відділом Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання, член журі.

Захист науково-дослідницьких робіт учасників Всеукраїнського зльоту

1. Макосій Д.І. -  директор Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, голова журі; 

2. Галюткіна В.В. -  заступник  директора  Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання, співголова журі; 

3. Пінчук М.О. -  відділу  аграрних  досліджень  та  рослинництва,
співголова журі.



Секція овочеводства
1. Чвікова Л.В. - завідуюча  відділом Одеського  обласного

гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання, співголова журі;

2. Агеєва О.В. - доцент кафедри захисту генетики та селекції рослин
Одеського державного аграрного університету, к.с.г.н.,
член журі (за згодою);

3. Арбатська І.І. - керівник гуртків  Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання, член журі;

4. Трутнєва І.С. - методист  Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, секретар журі.

Секція садівництва
1. Ряшенцева О.Б. - методист  Одеського обласного гуманітарного центру

позашкільної освіти та виховання, співголова журі;
2. Немерцалов В.В. - доцент  кафедри  ботаніки  Одеського  національного

університету ім. І.І.Мечнікова, к.б.н., член журі;
3. Мазуренко О.М. - керівник гуртків  Одеського обласного гуманітарного

центру позашкільної освіти та виховання, член журі;
4. Луговських Л.П. - керівник гуртків  Одеського обласного гуманітарного

центру  позашкільної  освіти  та  виховання, секретар
журі.

Секція рослинництва
1. Дуденко С.Г. - завідуюча  відділом Одеського  обласного

гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання, співголова журі;

2. Лядова Н.П. - представник  громадськості,  к.с.г.н.,  член  журі  (за
згодою)

3. Задерій О.В. - завідуючий  відділом Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання, член журі;

4. Гусак І.Є. - методист  Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, секретар журі.
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