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Про проведення V Всеукраїнського зльоту 
учнівських виробничих бригад 

Відповідно до Орієнтовного плану всеукраїнських і міжнародних очно-
заочних масових заходів із учнівською та студентською молоддю на 2011 рік та 
листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1/9-434 від 06.06.2011 
p., 26-28 вересня 2011 року у місті Вінниці відбувся V Всеукраїнський зліт 
учнівських виробничих бригад та трудових аграрних загонів старшокласників, 
в якому взяли участь 130 членів учнівських виробничих бригад та трудових 
загонів старшокласників з 22 регіонів України, 27 керівників, 14 вчених вищих 
навчальних закладів України, 6 представників агропромислового комплексу, 8 
керівників місцевих сільськогосподарських підприємств, 2 фермерів. 

Організаторами заходу виступили: Міністерство освіти і науки 
України, Національний еколого-натуралістичний центр, управління освіти і 
науки Вінницької ОДА, Вінницький національний аграрний університет, 
Вінницька обласна станція юних натуралістів. 

З цього приводу в області видані накази, розпорядження, доручення, 
клопотання установ закладів всіх рівнів. 

Захід готувався під керівництвом Вінницької облдержадміністрації, 
управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, за участі 
Вінницького Національного аграрного університету (ректор - Калетнік Г.М., 
депутат Верховної Ради України), Головного управління агропромислового 
розвитку Вінницької облдержадміністрації (начальник - Павліченко А.О.), 
Подільської дослідної станції садівництва. 

Метою зльоту було формування ціннісного ставлення сільської 
учнівської молоді до праці, мотивації отримання професій конкурентних в 
ринковій економіці. Найважливішим у залученні особистості до засвоєння 
вироблених людством цінностей у змісті освіти є трудове виховання дітей і 
молоді в учнівських виробничих бригадах та аграрних трудових загонах 
старшокласників, яке покликане підсилити об'єктивну функцію взаємодії між 
людьми різних поколінь, забезпечувати повноцінну життєдіяльність і розвиток 
особистості в усі вікові періоди, поступове її становлення як суб'єкта 
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конкретного історичного процесу, в т.ч. безболісне входження та адаптацію до 
життя у певних соціально-економічних реаліях. 

У зв'язку з цим сучасний позашкільний навчальний заклад мусить не 
лише відтворювати інтелектуальний потенціал країни, а й забезпечувати умови 
для формування вільної, критично мислячої, творчої особистості, здатної 
усвідомлювати і розвивати свої здібності й нахили, знайти своє місце в житті. 
Особливе значення трудового виховання полягає у піднесенні праці до 
творчості. Для цього треба озброїти учнів науковими методами пізнання, 
об'єднати думку з практикою, що сприятиме перетворенню кожного на творчу 
особистість. 

Сьогодні на Вінниччині при закладах освіти функціонує 350 аграрних 
трудових об'єднань різних форм трудової діяльності школярів. Головною 
метою цих об'єктів є залучення учнів до різноманітних педагогічно 
організованих видів суспільно-корисної сільськогосподарської праці з метою 
передачі їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного 
мислення, працьовитості й свідомості людини праці. Понад 8 тис. юнаків і 
дівчат працюють у ланках овочівників, рослинників, садоводів, тваринників, 
обробляють близько 336, 8 га землі. 

Урочисте відкриття V Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих 
бригад та трудових аграрних об'єднань школярів відбулося 27 вересня ц.р. у 
Вінницькому національному аграрному університеті (сценарний план 
додається). 

На захід були запрошені гості: 
- Спірідонова Любов Михайлівна, заступник голови Вінницької обласної 

державної адміністрації; 
- Нешик Степан Степанович, заступник голови Вінницької обласної Ради; 
- Лисак Андрій Романович, заступник начальника управління освіти і науки 

Вінницької облдержадміністрації; 
- Вербицька Тетяна Анатоліївна, заступник директора Національного еколого-

натуралістичного центру; 
- Калетнік Григорій Миколайович, ректор Вінницького національного 

аграрного університету, народний депутат України; 
- Скоромна Оксана Іванівна, проректор з науково-педагогічної, виховної 

роботи та гуманітарної політики Вінницького національного аграрного 
університету; 

- Мазур Віктор Анатолійович, декан агрономічного факультету, доцент 
Вінницького національного аграрного університету; 

- Марценюк Наталія Олександрівна, доцент Вінницького національного 
аграрного університету; 

- Прокопчук Валентина Мар'янівна, доцент Вінницького національного 
аграрного університету; 

- Кирилюк Валентина Михайлівна, заступник начальника Головного 
управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації; 

- Мандзюк Федір Федорович, начальник відділу організаційно-кадрового, 
правового та інформаційно-господарського забезпечення Головного 
управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації; 



- Насталенко Іван Петрович, заступник директора з наукової роботи 
Подільської дослідної станції садівництва; 

- Лісогурська Тетяна Іванівна, начальник відділу позашкільної освіти, 
виховання та шкіл-інтернатів управління освіти і науки Вінницької 
облдержадміністрації. 

У відкритті заходу брали участь представники районних (міських) 
адміністрацій, методисти відділів освіти, відповідальні за трудове виховання, 
директори районних (міських) станцій юннатів, зразкові колективи художної 
самодіяльні Вінницького національного аграрного університету. 

До виступу були запрошені: Лисак Андрій Романович, заступник 
начальника управління освіти і науки облдержадміністрації; Скоромна Оксана 
Іванівна, проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та гуманітарної 
політики Вінницького національного аграрного університету; Вербицька 
Тетяна Анатоліївна, заступник директора Національного еколого-
натуралістичного центру; Кирилюк Валентина Михайлівна, перший заступник 
начальника Головного управління агропромислового розвитку Вінницької 
облдержадміністрації та інші гості.. 

Упродовж трьох днів, гостями Вінниччини були 22 колективи УВБ та 
трудових аграрних загонів старшокласників з Вінницької, Волинської, 
Закарпатської, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Донецької, 
Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Донецької, Житомирської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської, Луганської, 
Кіровоградської, Київської, Рівненської, Сумської та Полтавської областей. 

У фойє Вінницького національного аграрного університету було 
розміщено експозиції областей Всеукраїнська виставка «Наші знання та праця -
тобі, Україно!». 

На виставці були презентовані такі напрями роботи: 
- закріплення теоретичних знань і наступне вдосконалення професійних умінь 

і навичок, оволодіння сучасною технологією та прогресивними методами 
виконання робіт у виробничих умовах, оволодіння досвідом передовиків і 
новаторів сільського господарства; 

- удосконалення традиційних форм змісту, методів підготовки сільської 
учнівської молоді до вибору майбутньої професії та організації системи 
трудового навчання; 

- ефективні форми співпраці з колективними фермерськими господарствами, 
місцевими сільськогосподарськими підприємствами, науково-дослідними 
установами, вищими навчальними закладами; 

- науковий рівень дослідництва, скерований на випробування сучасних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур, нових 
перспективних сортів, застосування передових агротехнологій, біологічно-
активних речовин, добрив; 

- сприяння організації змістовного і активного відпочинку, фізичному 
розвитку учнів, зміцненню їх здоров'я 

- впровадження інноваційних технологій органічного землеробства в умовах 
сільської загальноосвітньої школи. 

Оцінювалася виставка журі у складі 5 чоловік за рівнем оформлення та 
презентацією досягнень виробничих бригад в галузі овочівництва, 



рослинництва, садівництва, землеробства певного агрокліматичного регіону. На 
виставці було висвітлено експериментально-дослідницьку роботу учнівських 
аграрних трудових об'єднань, яка відзначається актуальністю, науковістю, 
перспективністю і має практичне застосування у виробництві. Акцентом 
виставки була мобілізація кращих досягнень УВБ та трудових загонів на 
впровадження інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур, а саме технологій органічного землеробства. Експозиції виставки мали 
науково-методичний супровід. Інформаційно-аналітичний матеріал 
систематизовано у вигляді методичних розробок з питань організації 
експериментально-дослідницької роботи на полях УВБ та у виробничих 
відділках шкільних НДЗД. Широким показом на виставці були представлені 
кращі сортові зразки колекцій насіння та натуральної продукції 
сільськогосподарських культур. Результати експериментально-дослідницької 
роботи на полях учнівських виробничих бригад було висвітлено у щоденниках 
дослідницької роботи польових журналах та науково-дослідних роботах з 
додатками (ілюстрації, фотоматеріали, малюнки, схеми, карти, тощо). 
Доповнювали виставку короваї, хліби, вироби з лози, рогози, соломи, снопи 
зернових і технічно-прядильних культур, рушники. 

Виставка відіграла значну роль у створенні творчої атмосфери під час 
зльоту, стала інтерактивним центром спілкування фахівців. Під час проведення 
зльоту члени УВБ та трудових аграрних об'єднань, гості, мали нагоду 
поспілкуватися з народним депутатом України, ректором Вінницького 
національного аграрного університету Калетніком Г.М. Вони обмінялися 
досвідом, думками, проаналізували досягнення результатів практичної 
діяльності учнівських виробничих бригад. 

З точки зору презентабельності та якості оформлення стендів серед 
кращих слід відзначити експозиції Волинської, Сумської, Вінницької, 
Рівненської, Дніпропетровської областей. При загальній оцінці виставки 
необхідно відмітити системність представлення матеріалів, Хмельницької, 
Кіровоградської, Луганської областей, використання регіонального досвіду -
Івано-Франківської, Тернопільської, Донецької, Закарпатської, Полтавської 
областей; використання наукового підходу та ретельність і продуманість 
методичної підтримки - Житомирської, Кіровоградської, Чернігівської, 
Черкаської областей. 

У порівнянні з попереднім роком слід відмітити зростання рівня та 
змісту презентації виставкового матеріалу Кіровоградської, Черкаської, 
Київської областей. Надзвичайно інформативною була презентація експозиції 
Вінницької області, де були представлені інноваційні проекти нормативно-
правових документів: Положення про учнівське аграрне трудове об'єднання, 
Статут, річний виробничий план, проект Положення про організацію на базі 
шкільних земельних ділянок учнівських трудових аграрних загонів на 
навчально-дослідних земельних ділянках, рекомендована тематика 
дослідницьких робіт на полях УВБ та шкільних НДЗД, методика проведення 
дослідів тощо. 

Журі конкурсу прийняло рішення нагородити: 
Гран-Прі: Колективи учнівських виробничих бригад з Волинської області. 
І місце: Колективи учнівських виробничих бригад з Вінницької області. 



II місце: Колективи учнівських виробничих бригад з Сумської області. 
Колективи учнівських виробничих бригад з Рівненської області. 

III місце: Колективи учнівських виробничих бригад з Дніпропетровської 
області. 
Колективи учнівських виробничих бригад з Хмельницької області. 
Колективи учнівських виробничих бригад з Кіровоградської 

області. 
А також нагородити Грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру за оригінальність презентації у V Всеукраїнському зльоті учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань школярів делегації Одеської, 
Івано-Франківської та Тернопільської областей. 

Учасники зльоту мали змогу відвідати музейний комплекс М.І. Пирогова 
та здійснити подорож по окремих об'єктах і експозиційних залах. Вони 
ознайомились з життям і діяльністю видатного хірурга, медичними 
інструментами, що використовувалися в практиці тодішніх лікарів, 
переглянули старовинні друкарські видання, відчули дух і атмосферу минулої 
епохи. 

Крім цього учасники зльоту відвідали кондитерську фабрику ROSHEN, 
яка входить в п'ятірку найбільших кондитерських підприємств України. На 
сучасному високотехнологічному обладнанні випускається більше 100 
найменувань кондитерських виробів, загальний об'єм виробництва яких 
складає більше 100 тис. тонн в рік. Гості зльоту ознайомилися з технологічними 
процесами виготовлення вафельної і желейної продукції, глазурованих 
шоколадно-вафельних тортів, пористих шоколадних плиток. Всі учасникам 
зльоту від благодійного Фонду Петра Порошенка отримали солодкі 
подарунки. 

Ознайомилися з виробничим процесом зефірного цеху заводу «Солодка 
мрія». 

Побачили учасники зльоту і унікальний витвір інженерного мистецтва та 
яскраву візитку Поділля - світломузичний фонтан, який входить до десятки 
найвидовищних фонтанів сучасності Європи. Він вражає уяву не лише своїми 
технічними характеристиками: висота понад 60 метрів, фронтальний розліт 140 
метрів, а й тим , що він є плавучим і встановленим на відкритому водоймищі -
прекрасній річці Південний Буг. Феєричний фонтан гості спостерігали у 
супроводі музикальної композиції та лазерного світла, що представило власну , 
неповторну, єдину у світі шоу-програму. В історії України це перший 
соціально-культурний та інфраструктурний проект такого масштабу, який було 
повністю реалізовано за рахунок інвестиції приватного інвестора - Петра 
Порошенка. 

Досить цікавою та змістовною була екскурсія до Подільської дослідної 
станції садівництва. На високому науковому рівні науковці ознайомили 
учасників зльоту із сучасними технологіями вирощування плодово-ягідних 
культур, організували дегустацію перспективних сортів яблук, груш. Діяльність 
Подільської дослідної станції садівництва серед закладів освіти області досить 
вагома. 

Згідно програми заходу 27 вересня на базі агрономічного факультету 
Вінницького національного аграрного університету відбувся захист учнівських 



науково-дослідницьких робіт. 27 юних дослідників презентували свої 
дослідження у секціях: «Овочівництво», «Рослинництво», «Садівництво». При 
захисті перед усім враховувались актуальність, новизна і практичне значення 
роботи, якість і глибина експериментальної частини. Кращі учні-члени УВБ за 
значний рівень знань у галузі біології, основ сільськогосподарського 
виробництва були нагороджені грамотами та цінними подарунками (протоколи 
додаються). 

На базі Вінницького національного аграрного університету відбувся 
обмін досвідом роботи керівників учнівських виробничих бригад, трудових 
аграрних об'єднань школярів України «Стратегія трудового виховання молоді в 
умовах реформи освіти України» та науково-практична конференція за участю 
науковців ВНАУ. Перед учасникам виступили вчені Вінницького 
національного аграрного університету з питань впровадження альтернативних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур та органічного 
землеробства. Звернення Міністра освіти і науки, молоді та спорту - Табачника 
Д.В., виголошене та вручене кожному учасникові. Голова Вінницької обласної 
державної адміністрації - Джига М.В., голова Вінницької обласної Ради -
Татусяк С.П. підписали звернення до делегатів V Всеукраїнського зльоту 
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань школярів, які 
отримав кожен учасник. 

Крім того, всі учасники отримали ювілейні значки, блокноти, ручки, 
програми, буклети з логотипами зльоту. 

Керівники делегацій отримали папки з методичною літературою, 
програмами, значками, блокнотами та ручками. 

Учасники проживали в готелі «Профспілковий» м. Вінниці (90 грнАніч). 
Обслуговували захід 3 автобуси «Неоплан» цілодобово. 
Харчування учасників було організоване в студентській їдальні 

Вінницького національного аграрного університету. 
Захід супроводжувала група кореспондентів радіо та телебачення. 
Програма заходу виконана сповна. 
Під час проведення круглого столу керівники делегацій та вчені 

університету багато уваги приділили проблемним питанням трудового 
виховання учнів та обмінялися досвідом роботи. Для учасників педагогічних 
читань були роздані методичні посібники видані Вінницькою обласною 
станцією юних натуралістів. «Тематика дослідницької роботи на дослідних 
полях УВБ та трудових аграрних загонів», «Здійснення трудового виховання 
учнівської молоді в умовах позашкільного закладу», «Стратегія трудового 
виховання в умовах реформи освіти України» - збірник матеріалів педагогічних 
читань, проект «Положення про організацію учнівських трудових аграрних 
загонів на НДЗД освітнього закладу». 

За результатами V Всеукраїнського зльоту УВБ можна зробити висновок, 
що питання трудового виховання у системі освіти потребують повсякденної 
турботи з боку державних органів з метою наповнення її сучасним змістом та 
динамічним розвитком відповідно до вимог сьогодення та перспектив розвитку 
нашої держави. Також були ухвалені пропозиції щодо вдосконалення роботи 
трудових аграрних об'єднань школярів, учнівських виробничих бригад (за 
підсумками V Всеукраїнського зльоту у м. Вінниці): 



1. Створення нормативно-правової бази: 
- затвердити Положення про УВБ, трудове аграрне об'єднання, що працює 
впродовж року; 
- розробити єдиний Статут УВБ, аграрного об'єднання; 
- вирішити питання доплати керівникам УВБ, учнівських аграрних об'єднань 
у розмірі 20 % від посадового окладу; 
- добитися спрощення процедури створення та обслуговування спецрахунку 
учнівського аграрного об'єднання, обліку і реалізації вирощеної продукції. 
2. Зміцнити матеріально-технічну базу УВБ, учнівських аграрних 

виробничих об'єднань: забезпечити освітні заклади с/г технікою, 
інвентарем, насіннєво-посадковим матеріалом. 

3. Активізувати інструктивно-методичний супровід в роботі керівників 
УВБ, трудових аграрних об'єднань школярів. 

4. Систематизувати видання посібників з організації роботи об'єднання, 
підготовки полів, організації дослідництва, використання інноваційних 
технологій з вирощування екологічно чистих врожаїв с/г культур тощо. 

5. Розробити єдину структуру та критерії оцінки діяльності УВБ, аграрного 
об'єднання тощо. 
Адміністрація Вінницької обласної станції юних натуралістів просить 

надати Грамоти та подяки Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді працівникам державних органів та організацій, приватним 
підприємцям, закладів освіти області за активну участь та сприяння в 
організації та проведення V Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих 
бригад, трудових аграрних об'єднань школярів згідно списку: 

1. Управлінню освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (начальник -
Івасюк Ігор Дмитрович). 

2. Головному управлінню агропромислового розвитку Вінницької 
облдержадміністрації (заступник - Мандзюк Федір Федорович). 

3. Вінницький національний аграрний університет (ректор - Калетнік 
Григорій Миколайович, депутат Верховної Ради України). 

4. Скоромній Оксана Іванівна - проректору Вінницького національного 
аграрного університету. 

5. Заболотному Григорію Миколайовичу, проректору Вінницького 
національного аграрного університету. 

6. Мандзюку Федору Фодоровичу, заступникові начальника Головного 
управління агропромислової політики Вінницької облдержадміністрації. 

7. Мухарському Анатолію Олексійовичу, директорові Подільської дослідної 
станції інституту садівництва Української академії аграрних наук. 

8. Насталенкові Івану Петровичу, заступнику директор з наукової роботи 
Подільської дослідної станції інституту садівництва Української академії 
аграрних наук. 

9. Сидорчук Катерині Яківні, керівнику учнівської виробничої бригади, 
директора Краснопільської ЗОШ І-Ш ст. Гайсинського району. 

10. Щербак Анжелі Євгенівні, заступнику директора з виховної роботи 
Цекинівської ЗОШ І-Ш ст. Ямпільського району. 
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Рогачу Віктору Васильовичу, керівнику учнівської виробничої бригади, 
кандидата педагогічних наук Войнашівської ЗОШ - Ш ст. Барського 
району. 
Наскальній Олені Антонівні, методисту районного методичного кабінету 
Вінницького району. 
Конторіній Лідії Федорівні, завідуючій відділом екології і туризму 
Барського БДТ Вінницької області. 
Павлюк Світлані Юріївні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів. 
Жовтоножук Любов Яківні, методисту Вінницької обласної станції юних 
натуралістів. 
Корінній Тамарі Мирославівні, методисту Вінницької обласної станції 
юних натуралістів. 
Мосьондз Галині Семенівні, методисту Вінницької обласної станції юних 
натуралістів. 
Демчук Олені Олександрівні, методисту Вінницької обласної станції 
юних натуралістів. 
Іваськевич Галині Леонтіївні, методисту Вінницької обласної станції 
юних натуралістів. 
Гайдей Олені Олексіївні, завідуючій відділом організаційно-масової та 
оздоровчо-реабілітаційної роботи Вінницької обласної станції юних 
натуралістів. 
Побережнюк Інні Григорівні, завідуючій відділом екології та охорони 
природи Вінницької обласної станції юних натуралістів. 
Черній Вікторії Анатоліївні, завідуючій відділом зоології та тваринництва 
Вінницької обласної станції юних натуралістів. 
Таранюк Оксані Володимирівні, завідуючій відділом декоративного 
квітництва та ужитково-прикладного мистецтва Вінницької обласної 
станції юних натуралістів. 
Мигуну Павлу Петровичу, керівнику гуртків - методисту Вінницької 
обласної станції юних натуралістів. 
Ковальову Валерію Миколайовичу, керівнику гуртків Вінницької 
обласної станції юних натуралістів. 
Мелобенській Світлані Віталіївні, культорганізатору Вінницької обласної 
станції юних натуралістів. 
Крупській Олені Олександрівні, секретареві Вінницької обласної станції 
юних натуралістів. 
Грузевич Галині Іванівні, головному бухгалтерові Вінницької обласної 
станції юних натуралістів. 
Дацюк Наталії В'ячеславівні, завідуючій ДНЗ № 31 м. Вінниці. 
Драгомерецькій Ользі Авксентіївні, директору Вінницької обласної 
станції юних натуралістів 
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