




Додаток 1 
до листа МОН України
від 04.07.2017 № 3-512

Склад
організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнського зльоту

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

Голова  оргкомітету:  Вербицький  Володимир  Валентинович  –  директор
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктор
педагогічних наук, професор.

Члени оргкомітету:

- Озерова Тетяна Ярославівна – директор Департаменту освіти і  науки
Запорізької обласної державної адміністрації;

- Кюрчев  Володимир  Миколайович  –  ректор  Таврійського  державного
агротехнологічного  університету,  доктор  технічних  наук,  професор,
член кореспондент НААНУ;

- Пінчук  Микола  Олександрович  –  завідувач  відділом  аграрних
досліджень та рослинництва Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

- Ярмощук  Микола  Анатолійович  –  директор  Запорізького  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

- Ульянова  Олена  Іванівна  –  заступник  директора  з  навчально-
методичної  роботи  Запорізького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

- Інденко Тетяна Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної
роботи  Запорізького  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.



Додаток 2 
до листа МОН України
від 04.07.2017 № 3-512

Склад 
журі Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад,

 трудових аграрних об’єднань, трудових загонів загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів

Голова журі: Пінчук Микола Олександрович – завідувач відділом аграрних 
                         досліджень та рослинництва Національного еколого-
                         натуралістичного центру учнівської молоді
Члени журі:

секція «Овочівництво»:
Нінова  Галина  Василівна  -  кандидат  сільськогосподарських  наук,

доцент кафедри рослинництва, співголова журі;
Бурдіна Ірина Олександрівна – асистент кафедри рослинництва,  член

журі;
Жабицька  Анжела  Геннадіївна  –  завідуюча  відділом  Запорізького

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, член
журі;

Тітякова  Зоя  Григорівна  –  керівник  гуртків  Запорізького  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської       молоді,  секретар
журі.

секція «Садівництво»:
Алексєєва  Ольга  Миколаївна  -  кандидат сільськогосподарських  наук,

доцент кафедри рослинництва, співголова журі;
Толстолік Людмила Миколаївна - кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри хімії і біотехнологій, член журі;
Веденяпіна  Вікторія  Іванівна  –  завідуюча  відділом  Запорізького

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, член
журі;

Мішкіна  Раїса  Борисівна  –  методист  Запорізького  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, секретар журі.

секція «Рослинництво»:
Золотухіна Зоя Володимирівна - кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри рослинництва, співголова журі;
Єременко Оксана Анатоліївна - кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри рослинництва, член журі;
Ткаченко  Тетяна  Василівна  –  завідуюча  відділом  Запорізького

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, член
журі;



Авраменко  Наталія  Вікторівна  –  методист  Запорізького  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, секретар журі.



Додаток3
 до листа Департаменту 
професійної освіти МОН 
України 
від 04.07.2017 № 3-512

Орієнтовна програма
 проведення Всеукраїнського зльоту  учнівських виробничих бригад,

трудових аграрних об’єднань, трудових загонів загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів  

20-22 вересня 2017  року

20  вересня 
до 12.00 Заїзд, реєстрація, розміщення учасників в готелі «Хортиця»

12.00-12.20 Переїзд  до Запорізької обласної філармонії
12.20-13.20 Оформлення виставки «Щедрість рідної землі» учасниками

заходу в приміщенні Запорізької обласної філармонії
13.20-13.40 Переїзд в готель «Хортиця» 
13.40-14.20 Обід 
14.20-14.40 Переїзд  до Запорізької обласної філармонії
14.40-15.40 Урочисте відкриття зльоту (Запорізька обласна філармонія)
15.40-19.20 Відкритий  творчий  звіт  трудових  аграрних  об’єднань

школярів,  учнівських  виробничих  бригад.  Презентація
виставки «Щедрість рідної землі»

19.20-19.40  Переїзд в готель «Хортиця»
19.40-20.30 Вечеря 
20.30- 21.30 Вечір відпочинку

21 вересня
8.00 – 8.40 Сніданок
8.40 - 11.00 Переїзд  до  м.  Мелітополя  до  Таврійського  державного

арготехнологічного університету (ТДАТУ)
11.00-12.00 Презентація  діяльності  Таврійського  державного

арготехнологічного університету (екскурсія)
12.00-14.00 Захист  науково-дослідницьких  робіт  (секції

«Овочівництво», «Садівництво», «Рослинництво»)
12.00-14.00 Педагогічні  читання  «Стратегія  трудового  виховання

учнівської молоді в умовах реформи освіти в Україні»
14.00-14.40 Обід (м. Мелітополь)
14.40- 15.40 Переїзд  до   Національного  історико-археологічного

заповідника «Кам’яна могила»
15.40-17.10 Екскурсія  в  Національному  історико-археологічному

заповіднику «Кам’яна могила»
17.10-19.50 Переїзд до м. Запоріжжя
19.50-20.30 Вечеря



20.30-21.30 Вечір відпочинку

22 вересня  
8.00-9.00 Сніданок
9.00-10.30 Оглядова екскурсія м. Запоріжжя
10.30-12.45 Урочисте  закриття   в  Історико-культурному  комплексі

«Запорозька Січ» (екскурсія, нагородження, виступ козаків)
12.45-13.00 Переїзд в готель «Хортиця» 
13.00-13.40 Обід

14.00 Від’їзд


