








Додаток до листа
Департаменту професійної освіти 
МОН України
Від 04.07.2017 № 3-511

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення фінального етапу 

ХI Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Лагута Ярослав Миколайович        – 

Вербицький Володимир                   – 
Валентинович                                   

заступник голови обласної 
державної адміністрації, голова 
оргкомітету 

директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки 
України, доктор педагогічних наук, 
професор, співголова оргкомітету.

Курінський Андрій Борисович         – начальник Житомирського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства, 
заступник голови оргкомітету

Лабунська Віра Михайлівна             – директор Житомирського 
обласного центру еколого-
натуралістичного творчості 
учнівської молоді, секретар 
оргкомітету

Члени оргкомітету:

Липовецька Ольга Григорівна         –    заступник начальника управління    
                                                                  освіти і науки   Житомирської                    
                                                                обласної державної адміністрації 

Ільїн Роман Валерійович                    – 

Скидан Олег Васильович                   –

заступник начальника 
Житомирського обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства

ректор Житомирського 



Турко Василь Миколайович               –

національного агроекологічного
університету 

декан факультету лісового 
господарства Житомирського 
національного агроекологічного
університету

Горай Наталія Феліксівна                   – прес-секретар Житомирського 
обласного управління лісового 
та мисливського господарства

Хіміч Володимир Валентинович       –

Ворощук Сергій Антонович               –

перший заступник голови 
Баранівської районної 
державної адміністрації

начальник  відділу освіти 
Баранівської районної 
державної адміністрації

Парамонов Зіновій  Михайлович       – директор державної  установи 
«Житомирський обласний 
лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я 
України» 

Печененко В’ячеслав Петрович         – начальник головного 
управління Національної 
поліції Житомирської області, 
полковник поліції



Додаток до листа
Департаменту професійної
освіти МОН України
Від 04.07.2017 № 3-511

Орієнтовна програма проведення
 Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і

позашкільних навчальних закладів

27 вересня 2017  р.

Час проведення Порядок та зміст проведення заходу
11.00-12.00 Заїзд  учасників,  поселення,  реєстрація  (готель

«Україна»)
12.00-12.30 Переїзд  до  Житомирського  національного

агроекологічного університету
12.30-13.00 Оформлення виставки
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 15.00 Відкриття заходу
15.00 – 17.00  Презентація досягнень  учнівських лісництв
17.00 – 18.30 Екскурсія  в  музей  космонавтики  ім.  С.  П.

Корольова
18.30 – 19.30 Вечеря

19.30 – 20.00
Пізнавально-розважальна  програма  для
учасників зльоту

28 вересня 2017  р.

Час проведення Порядок та зміст проведення заходу
8.00 -8.30 Сніданок
8.30 – 10.00 Переїзд до смт Баранівки
10.00 – 13.00 Захист  науково-дослідницьких  робіт  команд  у

галузі лісового господарства
13.00 -14.00 Обід
14.00 – 16.00 Продовження  захисту  науково-дослідницьких

робіт
16.00 – 18.00 Екскурсія  до  вольєрного  господарства

Баранівського  державного-лісомисливського
господарства

18.00 – 19.30 Переїзд до Житомира
19.30 – 20.00 Вечеря



29 вересня 2017  р.

8.00 – 8.30 Сніданок
8.30 – 9.30 Переїзд  до  Станишівського  лісництва

Житомирського держлісгоспу
9.30 – 11.00 Пізнавальна  екскурсія  по  туристично-

рекреаційному  маршруту  Станишівського
лісництва

11.00 -12.00 Переїзд  до  Житомирського  національного
агроекологічного університету

12.00 – 13.00 Обід
13.00 – 14.30 Урочисте закриття заходу
14.30 -15.00 Переїзд до готелю «Україна»
15.00 Роз’їзд учасників заходу


