
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua

від  08.08.2013  №  _1/9-536_                   

від                  ___   на №                  

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
департаменти (управління ) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського
зльоту учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об'єднань 
загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів

Відповідно до пункту 3 наказу МОНмолодьспорту від 13.12.2012 № 1409
«Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та
учнівською молоддю на 2013 рік» з 10 до 12 вересня  ц.р. у Сумській області
(м.  Шостка,  м.  Глухів,  смт.  Ямпіль)  Національним  еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді спільно з Сумським обласним центром позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю буде проведений Всеукраїнський зліт
трудових  аграрних об'єднань,  учнівських виробничих бригад  загальноосвітніх  і
позашкільних  навчальних  закладів  (положення  про  зліт  –  на  сайті
www.nenc.gov.ua).

До  участі  в  заході  запрошуються  команди  кращих  аграрних  об'єднань,
учнівських виробничих бригад і  трудових загонів  Автономної Республіки  Крим,
областей, міст Києва та Севастополя. До складу команди входять 4 особи: 3 учні
та 1 керівник.

Для  участі  у  зльоті  просимо  подати  заявку  до  15  серпня  (додаток  1)  на
поштову адресу:  НЕНЦ, вул. Вишгородська,  19, м. Київ, 04074 (з поміткою на
конверті «УВБ») або на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua.

У рамках заходу відбудуться Макаренківські  читання «Концептуальні ідеї
трудового виховання А.С. Макаренка і сучасна освітньо-виховна практика», метою
яких  є  поширення  передового  педагогічного  досвіду  щодо  взаємодії  теорії  та
практики ефективного трудового виховання. До участі в читаннях запрошуються
педагогічні  працівники  загальноосвітніх,  позашкільних  навчальних  закладів,
аспіранти, наукові працівники вищих навчальних закладів та наукових установ.

За підсумками педагогічних читань буде видано збірник матеріалів.  Статті
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для опублікування у збірнику необхідно надіслати до 15 липня  на електронну
адресу: nenc@nenc.gov.ua.

Заїзд  та  реєстрація  учасників  −  10  вересня  до  12.00  год.  за  адресою:
Сумська  обл.,  м. Шостка,  вул.  Шевченка,  12,  готель  «Свема».  Проїзд  від
залізничного вокзалу та автовокзалу м. Шостки – маршрутними таксі № 16, 17 до
зупинки «Готель “Свема”».

Від'їзд − 12 вересня після 13.00 год.  Керівників команд просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

Відповідальність  за  збереження  життя  та  здоров'я  дітей  несуть  керівники
команд.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Додаткова  інформація  –за  телефонами:  у  м.  Києві  –  0  (44)  430-02-60,

у м. Суми – 0 (542) 33-11-85.
Додатки: на 5 арк.

Заступник Міністра      Б. М. Жебровський

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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Додаток 1
до листа МОН України
від 08.08.2013 № 1/9-536

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових 

аграрних об'єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
___________________________________________________________просить

(назва організації)
 дати дозвіл на участь команди у складі:

№
з/п

Прізвище, ім'я
учасника

Дата народження
(число, місяць,

рік)

Клас,
школа

Домашня
адреса

Дозвіл
лікаря

1.
2.
3.

Захист  науково-дослідницької  роботи

№
з/п

Прізвище, ім'я
учасника

Тема науково-дослідницької
роботи

Назва секції

1.

Керівник делегації:
________________________________________________________________________

/прізвище, ім'я, по батькові, посада/ 

Контактний телефон, електронна адреса керівника:
________________________________________________________________________

Необхідні засоби для виставки-презентації:
________________________________________________________________________

Директор                            ______________                         П.І.Б.
           (підпис)

М.П.



Додаток 2
до листа МОН України
від 08.08.2013 № 1/9-536

Проект програми
проведення Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових

аграрних об'єднань школярів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

10 вересня, вівторок

До 12.00 -  Заїзд,  реєстрація,  розміщення  учасників  зльоту (м.  Шостка,
готель «Свема»);
- оформлення виставки «Щедрість рідної землі»  (Шосткинський
міський центр естетичного виховання дітей та юнацтва)

12.00-13.00 Обід
13.00-14.00 Урочисте  відкриття  Всеукраїнського  зльоту  (Шосткинський

міський центр естетичного виховання дітей та юнацтва)
14.00-18.30 Відкритий  творчий  звіт  команд,  презентація  виставки

«Щедрість рідної землі» (Шосткинський міський центр естетичного
виховання дітей та юнацтва) 

18.30-19.00 Вечеря
19.00-20.30 Культурно-розважальна програма (Шосткинський міський центр 

естетичного виховання дітей та юнацтва)

11 вересня, середа

8.00-8.30 Сніданок
8.30-10.00 Переїзд до м. Глухова
10.00-13.00 Захист науково-дослідницьких робіт (Глухівський агротехнічний 

інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного 
університету)
Педагогічні читання «Концептуальні ідеї трудового виховання 
А.С. Макаренка і сучасна освітньо-виховна практика» (Глухівський 
національний педагогічний університет імені Олександра Довженка)

13.00-14.00 Переїзд до смт. Ямпіль
14.00-14.30 Обід
14.30-15.30 Презентація  діяльності  навчально-виховного  аграрного

комплексу  «Юний  господар»  Ямпільської  районної  станції
юних натуралістів (Ямпільська районна СЮН)

15.30-16.15 Переїзд до м. Шостки
16.15-17.15 Екскурсія до Шосткінського міського краєзнавчого музею. 
17.15-18.30 Презентація  діяльності  Шосткинської  міської  станції  юних

натуралістів (Шосткинська міська СЮН)
18.30-19.00 Вечеря
19.00-20.30 Культурно-розважальна програма (Шосткинський міський центр 

естетичного виховання дітей та юнацтва)



12 вересня, четвер

8.30-9.00 Сніданок
9.00-10.30 -  Флеш-моб  для  учасників  зльоту  (Шосткинсьий  міський  центр

естетичного виховання дітей та юнацтва).
-  Круглий  стіл  для  керівників  команд  «Трудове  виховання
учнівської молоді, шляхи підвищення ефективності навчальної,
науково-дослідної  роботи  на  навчально-дослідних  земельних
ділянках» (Шосткинський міський центр естетичного виховання дітей
та юнацтва)

10.30-12.00 Урочисте  закриття Всеукраїнського  зльоту  трудових аграрних
об'єднань  школярів,  учнівських  виробничих  бригад
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Підбиття
підсумків  зльоту  (Шосткинський  міський  центр  естетичного
виховання дітей та юнацтва)

12.00-13.00 Обід
З 13.00 Від’їзд учасників заходу



Додаток 3
до листа МОН України
від 08.08.2013 № 1/9-536

Склад
організаційного комітету Всеукраїнського зльоту

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

Співголови оргкомітету:
Вербицький  Володимир  Валентинович  –  директор  Національного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук;
Тихенко  Лариса  Володимирівна  –  директор  Сумського  обласного  центру

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, кандидат педагогічних
наук.

Члени оргкомітету:
Олефіренко Тетяна Григорівна – начальник відділу освіти Глухівської міської

ради (за згодою);
Наймитенко  Антоніна  Миколаївна  –  начальник  управління  освіти

Шосткинської міської ради (за згодою);
Базиль Наталія Володимирівна  – т.в.о.  начальника відділу освіти,  молоді та

спорту Ямпільської райдержадміністрації (за згодою);
Гайкова Наталія Миколаївна – завідуюча еколого-натуралістичним відділом

Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю.



Додаток 4
до листа МОН України
від 08.08.2013 № 1/9-536

Склад 
журі Всеукраїнського зльоту трудових аграрних об'єднань школярів,

учнівських виробничих бригад 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Голова журі:
Рудишин  Сергій  Дмитрович  –  завідувач  кафедри  теорії  та  методики

викладання  природничих дисциплін  Глухівського  національного  педагогічного
університету імені О. Довженка, доктор педагогічних наук, кандидат біологічних
наук, професор (за згодою).

Члени журі:
Пінчук Микола Олександрович – завідувач відділом аграрних досліджень та

рослинництва Національного еколого-натуралістичного  центру учнівської  молоді
(за згодою);

Горшкова Лідія Михайлівна – завідувач кафедри біології та основ сільського
господарства  Глухівського  національного  педагогічного  університету  імені
О. Довженка, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Міщенко Сергій Володимирович – старший науковий співробітник відділу
насінництва  конопель  Глухівського  інституту  луб’яних  культур  Української
академії аграрних наук, кандидат сільськогосподарських наук (за згодою);

Коренева  Інна  Миколаївна  –  декан  факультету  природничої  та
фізико-математичної  освіти  Глухівського  національного  педагогічного
університету імені О. Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою);

Бацура  Олександра  Єгорівна  –  вчитель  біології  Шосткинського  НВК:
спеціалізована школа І-ІІ ступенів–ліцей.


