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Методичні рекомендації 
щодо організації діяльності учнівських трудових аграрних об’єднань 

Передмова

Процеси реформування освіти в Україні вимагають докорінних змін у справі
навчання, виховання й розвитку громадян нової генерації, здатної реагувати на зміни
в  суспільстві,  повноцінно  жити  й  активно  діяти  у  новому  світі  і  постійно
самовдосконалюватися.  Однією  з  основних  складових  у  формуванні  всебічно
розвиненої,  цілеспрямованої,  творчо  активної  особистості,  якої  потребує  сучасне
суспільство  є  трудове  виховання  підростаючого  покоління.  У  сучасних  умовах
побудови української  держави й  переходу від  економіки з  пануванням державної
власності до економіки  ринкового підприємства особливої уваги потребує питання
трудової підготовки молоді до життя в суспільстві. 

Розвиток  прагнення  вихованців  до  набуття  нових  знань,  формування  умінь
застосовувати знання і навички на практиці, виховання свідомого ставлення до праці
та  вибору  майбутньої  професії  завжди  були  пріоритетними  напрямами  системи
позашкільної освіти. Вагомим внеском в цю важливу справу є проведення щорічних
зльотів  учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об’єднань
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

Трудові  аграрні  об’єднання,  учнівські  навчально  -  виробничі  бригади
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  є  ефективною  формою
впровадження трудового виховання  та  підготовки  учнівської  молоді   до  активної
професійної самореалізації. Ці організаційні форми роботи з учнівською молоддю
вдало  поєднують  навчання  з  продуктивною  працею  й  одержання  учнівською
молоддю необхідної виробничої підготовки.

Невід’ємною складовою трудового виховання є дослідницька робота творчої
молоді. Дослідницька робота підвищує якість знань з біологічних та аграрних наук;
їх  зв’язок  з  життям,  поєднання  навчання  з  виробничою  працею  і  потребує  на
сьогоднішній  час  нових  вимог  до  змісту  і  форм організації.  Сучасним  трудовим
аграрним  об’єднанням   необхідно  шукати  нові  ефективні  форми  співпраці  з
колективами фермерських господарств та агрооб’єднань; скеровувати дослідництво
на випробування сучасних технологій вирощування овочевих та польових культур,
нових  перспективних  сортів,  застосування  передових  агроприйомів,  біологічно
активних  речовин,  добрив;  поставити  землеробство  і  тваринництво  на  наукову
основу.
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Головними завданнями Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
заходу  завжди  був  пошук  інноваційних  форм  організації  та  роботи  трудових
аграрних об’єднань; популяризація найкращих досягнень практичної роботи юних
дослідників в галузі сільського господарства; ознайомлення учасників  із сучасними
досягненнями аграрної науки та виробництва; підвищення фахового рівня керівників
учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об'єднань  загальноосвітніх  і
позашкільних навчальних закладів. 

Організація роботи учнівських трудових аграрних об’єднань, 
виробничих бригад

Діяльність  учнівських  трудових  аграрних  об’єднань сільськогосподарського
напряму є ефективною формою впровадження трудового виховання та підготовки
школярів до активної професійної самореалізації в навчальних закладах України.

Основними завданнями роботи трудових аграрних об’єднань є:
 підвищення  інтересу  учнів  до  навчання  та  задоволення  потреб  у

професійному самовизначенні;
 проведення професійної підготовки учнів старших класів для успішної роботи

в різних галузях сільського господарства;
 залучення учнів до продуктивної праці;
 виховання  в  учнів  наукового  підходу  до  ведення  сільського  господарства

шляхом залучення їх до про ведення дослідницької роботи;
 піднесення рівня трудового, естетичного і фізичного виховання учнів;
 створення сприятливих умов для поєднання праці і відпочинку учнів.

При організації роботи учнівських трудових аграрних об’єднань, виробничих
бригад можна користуватися Типовим положення про молодіжний трудовий загін,
затвердженим  поставною  Кабінету  Міністрів  України  від  03.07.2006  №899,  і
Правилами безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ
класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві,
затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України 16.11.98
№219.

Учнівські  трудові  аграрні  об’єднання створюються  на  базі  загальноосвітніх  і
позашкільних  навчальних  закладів  за  спільним  рішенням  засновників,  якими
можуть  бути:  адміністрація  загальноосвітнього  або  позашкільного  навчального
закладу,  а  також  орган  виконавчої  влади,  орган  місцевого  самоврядування,
молодіжна  громадська  організація,  сільськогосподарське  підприємство,  аграрне
акціонерне  товариство,  науково-дослідна  сільськогосподарська  установа,  лісгосп,
фермерське господарство.

Взаємовідносини  загальноосвітнього  навчального  закладу  і  базового
господарства визначаються договором,  укладеним з  урахуванням Кодексу Законів
про працю для неповнолітніх. 

Діяльність  трудових  аграрних  об’єднань розпочинається  за  умови  створення
керівництвом закладу умов для виконання школярами комплексу польових робіт по
вирощуванню сільськогосподарських культур, а саме:

 за  трудових аграрних об’єднань закріплюють,  відповідно до профілю
спеціалізації учнів, окрему земельну ділянку ;



 забезпечують  відповідну  площу  ділянки  посівним  матеріалом  і
добривами,  виділяють  відповідно  до  плану  необхідний  інвентар,
проводять механізовану обробку та ін.;

 виділяють  спеціалістів  сільського  господарства  для  керівництва
діяльністю учнівськими колективами;

 забезпечують  дотримання техніки безпеки та виробничої санітарії.
Підготовка учнів до роботи в трудовому аграрному об’єднанні здійснюється

педагогічним колективом закладу із залученням спеціалістів сільського господарства
під  час  проведення  навчального  процесу,  а  також  позакласної  та  позашкільної
роботи.

На  закріплених  за  трудовим  аграрним  об’єднанням об'єктах  учні  можуть
проводити науково-дослідницьку роботу, спрямовану на одержання високих урожаїв
сільськогосподарських  культур,  впровадження  нових  перспективних  для  даного
району  культур  і  сортів  рослин,  на  вирощування  високоякісного  насіння  та
підвищення продуктивності тварин. 

Навчання і трудова діяльність учнів здійснюється за навчальними програмами
і  навчальними  планами,  в  яких  передбачено  теоретичні  теми,  практична,
дослідницька робота  та  виробничі  завдання для учнів  у відповідності  до  вікових
категорій і виробничого профілю.

З метою більш ефективної  організації  роботи трудових об'єднань необхідно
розробляти виробничі плани (бізнес-плани) з технологічними картами виробництва
продукції або надання послуг.

Технологічна карта виробництва ______________________________________
                                                                        (назва продукції, послуги)
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Планування  робіт та витрат на виробництво
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Всього:

Сільськогосподарська  продукція,  отримана  членами  трудового  аграрного
об’єднання,  може  бути  реалізована  або  використовуватись  для  потреб  закладу
освіти.

У  трудовому  аграрному  об’єднанні  доцільно  проводити  додаткові  заходи
навчального  та  виховного  спрямування,  екскурсії  до  науково-дослідних  закладів
аграрного профілю та показових сільськогосподарських підприємств, як державного
так  і  приватного  секторів  виробництва,  зустрічі-бесіди  з  вченими  та  фахівцями,
"Свята врожаю", тематичні вечори, тощо.
 Учні,  які  показали  приклад  дисциплінованості  та  організованості  і  досягай
високих  показників  у  виконанні  виробничих  завдань  та  дослідницької  роботи,
заохочуються керівництвом навчального закладу або базового господарства у формі
подяки, нагородженням грамотою або премією за підсумками роботи. Кращі
колективи  трудових  об'єднань  приймають  участь  у  профільних  Всеукраїнських
масових заходах.
Проведення Всеукраїнського зльоту трудових аграрних об’єднань обов'язково 
передбачає: 

- виставку - презентацію "Щедрість рідної Землі"; 
- відкритий  захист  науково-дослідницьких  робіт  у  секціях  "Овочівництво",

"Рослинництво", "Садівництво" (залежно від теми); 
- відкритий творчий звіт учнівських виробничих бригад.
Досягнення  учнівських  колективів  на  виставці   «Щедрість  рідної  землі»

оцінюється за такими критеріями: 
 упровадження інноваційних технологій у практику роботи учнівських 
бригад; 
 упровадження результатів дослідів у практику роботи учнівських бригад;
 профорієнтаційна робота, що проводиться учнівськими бригадами; 
 якість оформлення та оригінальність презентації.

У відкритому творчому звіті учнівських виробничих бригад, що проводиться у
довільній  формі  беруть  участь  усі  члени  команди.  Творчий  звіт  учнівських
виробничих бригад оцінюється за  наступними критеріями:  відповідність тематиці
зльоту; виконавська майстерність; оригінальність.  



Дослідницька робота в учнівських трудових аграрних об’єднаннях
Дослідницька  робота  найбільш  ефективно  сприяє  трудовому  вихованню

школярів, якщо вона тісно пов'язана з працею. Важливою умовою реалізації такого
зв'язку виступають насамперед знання,  які  отримують учні  під час дослідницької
роботи, що формують у них бажання працювати, а також розвиток їх творчих сил в
процесі роботи.

Для  участі  у  відкритому  захисті  науково-дослідницьких  робіт   секцій
"Овочівництво",  "Рослинництво",  "Садівництво"  команда  повинна  подати  одну
науково-дослідницьку роботу, в якій буде  зазначена тема та мета дослідження, місце
та строки його проведення, схема проведення дослідження, результати дослідження,
їх статистична обробка, практичне значення дослідження, висновки. 

Матеріали  обсягом  не  більше  30  друкованих  аркушів  потрібно  подавати
державною мовою  на  паперових  та  електронних  носіях.  Результати  дослідження
можуть  бути  доповнені  додатками  (ілюстраціями,  фотоматеріалами,  малюнками,
схемами, картами тощо). 

Науково-дослідницьку роботу представляє один член команди. Захист науково-
дослідницької  роботи  оцінюється  за  такими  критеріями:  новизна  та  актуальність
досліджуваної  проблеми;  чіткість  структури  дослідження;  повнота  та  логіка
викладання теоретичної частини дослідження; якість і глибина експериментальної
частини дослідження; відповідність висновків проведеному дослідженню; практичне
значення  дослідження;  рівень  підготовленості  до  захисту  науково-дослідницької
роботи. 

Керівникам науково-дослідницьких робіт учасників зльоту треба звернути
увагу на те, що повноцінні науково-дослідницькі роботи майже завжди потребують
консультацій з боку досвідчених наукових працівників науково-дослідних установ
або професорсько – викладацького складу вищих навчальних закладів. 

Дотримуйтеся наступної послідовності при написанні науково-дослідницької
роботи:  проблема  -  мета  -  завдання  -  методика  -  факти  -  висновки  -  практичне
значення.  Стимулюйте  у  вихованців  бажання  працювати  самостійно.  Надмірна
допомога  з  боку  керівника  дозволить  досягти  лише  коротко  тривалих  успіхів.
Уникайте захоплення складними темами робіт.

Не намагайтеся якнайшвидше завершити роботу. В учнів може сформуватися
стереотип  про  отримання  легкого  й  швидкого  результату, що  не  йде  на  користь
виховній роботі. Необхідно розвивати у вихованців належне ставлення до роботи з
науковою літературою та іншими джерелами інформації.

Напрями дослідів, рекомендованих для проведення в трудових аграрних
об’єднаннях загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

1. Організація  території  НДЗД,  виробничої  ділянки  і  розробка  раціональної
структури посівних площ відповідно до спеціалізації та екологічних умов. 

2. Упровадження  та  освоєння  науково  обґрунтованих  сівозмін.  Вивчення
ефективності бобоворизобіальних систем у сівозмінах.

3. Досліди  з  освоєння  і  запровадження  основних  елементів  органічного
землеробства.  Упровадження  системи  мінімалізації  обробітку  ґрунту,
підвищення  родючості  грунту,  застосування  ґрунтозахисних  технологій.
Дослідження ефективності ЕМ – препаратів.

4. Раціональне  використання  добрив  (підживлення  рослин  та  підтримання
родючості  грунту  з  використанням  органічних  добрив  (перегній,  солома,



стебла грубостеблових рослин, огуд, гичка, сидерати тощо); використання не
синтетичних  сиромелених  мінеральних  добрив  та  меліорантів  (фосфорне
борошно, каїніт, гіпс, доломіт тощо); ефективність різних доз «Біопроферму»
(продукту біологічної ферментації у поєднанні з бактеризацією.

5. Вжиття  заходів,  спрямованих  на  боротьбу  з  бур’янами,  шкідниками  і
хворобами  сільськогосподарських  культур.  Для  захисту  рослин  проводять
дослідження  з  використанням  профілактичних,  механічних  та  біологічних
методів,  а  також  препаратів,  виготовлених  із  природних  нетоксичних
компонентів, зокрема, сидератів, які мають алелопатичний вплив на бур’яни.

6. Випробування  нових  високопродуктивних  сортів  і  гібридів
сільськогосподарських  культур.  Впровадження  нових,  малопоширених
культур.

7. Вивчення меліоративних заходів (зрошення, осушення, гіпсування, насадження
полезахисних  смуг  тощо).  Захист  ґрунту  від  водної  і  вітрової  ерозії  та
ліквідації її наслідків шляхом ужиття меліоративних заходів.

8. Технічне забезпечення заходів аграрного характеру.
 

Найважливіші вимогами до польових дослідів є:
Принцип єдиної  логічної відміни.  Принцип полягає в тому, що дослідник

змінює лише той фактор, який вивчається. Решта факторів залишається незмінною.
Якщо в досліді вивчають вплив удобрення на ріст і  розвиток рослин, то в різних
варіантах змінюється лише удобрення.

Придатність умов для досліду.  Перш ніж розпочати спостереження,  варто
оцінити,  наскільки  умови  і  місце  проведення  досліджень  типові  і  наскільки
відповідають завданням роботи. Слід переконатися, чи достатня площа ділянки для
одержання  достовірних  результатів,  відбору  запланованого  обсягу  вибірки.
Зрозуміло, що без дотримання цих умов дослід не дасть достовірних результатів. 

Відтворення  результатів  досліджень  (наявність  повторень).  Повторюють
певний експеримент за аналогічною методикою і  в  ідентичних умовах,  щоб були
одержані в попередньому такому досліді. Це важливо для перевірки достовірності
результатів. Виконуючи спостереження в природі, неможливо врахувати всі фактори,
тому йдеться не про абсолютне відтворення результатів. Вони можуть визнаватися
достовірними,  якщо  підтверджується  певна  закономірність  перебігу  процесів,
зберігається  порядок  величин  або  співвідношення  тощо.  Статистично
підтверджений результат може більш адекватно бути порівняним з даними інших
дослідників.

Ретельне ведення документації досліду. Записи потрібно проводити 
своєчасно (не варто сподіватися на пам’ять, а слід керуватися принципом – «що не 
записано, те пропало»), з дотриманням однотипності, записувати реальні факти, а не
висновки. Це, насамперед, стосується ведення первинної документації: польових 
щоденників, робочих зошитів. Заповнених бланків спостережень.

Необхідність  обліку  супутніх  показників.  Облік  основних  показників
дозволяє  зробити  висновки,  а  правильно  сплановані  супутні  спостереження
дозволяють пояснити результат. 

Рекомендована література:
1. Положення  про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових

аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2012 за №868/21180).



2. Вербицький В. В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня (з 
досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти). – К.: 
Деміург, 2002. – 230 с.

3. Макаренківські  читання  «Ціннісно-трудова  основа  педагогічної  системи  та
методики виховання в дитячому колективі А. С. Макаренка» - Рівне, 2014. – 54
с.

4. Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Інноваційні  соціально-
педагогічні  моделі  розвитку  творчої  активності  вихованців  позашкільних
навчальних  закладів  у  процесі  пошукової  та  дослідницько  –
експериментальної діяльності» статті та тези доповідей (збірник матеріалів) м.
Вінниця, 2014.

5. Основи спостережень за станом довкілля: навчально-методичний посібник /за
заг. ред. С. М. Панченка, Л.С. Тихенко. Суми: Університетська книга, 2013. –
352 с.

6. Дослідницька робота школярів з біології: Навчально-методичний посібник /За
аг. Ред.. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко. – Суми: ВТД «Університетська книга,
2008. – 368 с.

7. Методичні  засади  реалізації  пріоритетних  напрямів  експериментально-
дослідницької діяльності  (з досвіду роботи еколого-натуралістичних центрів
України):  Виробничо-практичне  видання.  –  К.:  Видавничо-поліграфічний
центр «Київський університет», 2005. – 468 с.

8. Пінчук М. О. Учнівські аграрні об’єднання. Позашкілля № 12, 2013р.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


