
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

від _03.08.2018_ № _3-786_ 

На № _________ від ______ 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського зльоту  

трудових аграрних об’єднань 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами 

позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 04.01.2018 №12, з 11 до 13 вересня ц.р. у Тернопільській 

області Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

спільно з Тернопільським обласним центром еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді буде проведений ІІ (фінальний) етап 

Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти (Положення 

про зліт розміщено на сайті НЕНЦ за посиланням 

http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/uvb.pdf). 

До участі у заході запрошуються команди учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних об’єднань і загонів закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти – переможці І етапу. До складу команди входять 4 

особи:  3 учні та 1 керівник. 

У межах зльоту відбудуться педагогічні читання «Компетентнісний 

підхід у роботі учнівських аграрних об’єднань та їх роль у допрофесійній 

орієнтації школярів», метою яких є поширення передового педагогічного 

досвіду з трудового навчання та виховання дітей та молоді.  

Заявки на участь у зльоті просимо надіслати до 10 серпня на 

електронну адресу: ecocentr_ter@ukr.net (з поміткою «Заявка УВБ»). 

Заїзд та реєстрація учасників – 11 вересня до 11.00 год. за адресою: 

м. Тернопіль, вул. Медова, 2, сервісно-туристичний комплекс «Рута». Для 

організації зустрічі учасників просимо до 1 вересня повідомити про вид 

транспорту та час прибуття до м. Тернопіль. 
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Проїзд від залізничного вокзалу м. Тернопіль – тролейбусом № 11, 

маршрутним таксі № 3, 16 до зупинки  «Кооперативний технікум»; від 

автовокзалу – маршрутним таксі № 5, 5А, 12 до зупинки «Обласна 

профспілка». 

Від’їзд учасників – 13 вересня після 15.00 год.  

Збереження життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення 

документів забезпечують супроводжуючі особи. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає.  

Детальна інформація: у м. Київ – за тел. (044) 430-30-02-60,          

096 046-46-95 (Микола Пінчук); у м. Тернопіль – за тел. – (0352) 25-05-46; 

096-20-76-945 (Тетяна Кухарська); 067-35-13-655, 066-415-80-12 (Галина 

Федун). 

 

 

З повагою 

Директор департаменту                                                             М. С. Кучинський 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухович Г.А.481-32-98 

Вербицький В.В. 430-02-60 


