
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«10» вересня 2014 р. № 54

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

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013
№ 1842  «Про  затвердження  Плану всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з
дітьми та  учнівською молоддю на  2014  рік» та  від  14.05.2012  № 574  «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  зліт  учнівських  виробничих
бригад,  трудових  аграрних  об'єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  від  31
травня  2012  р.  за  №  868/21180, листа  Департаменту  професійно-технічної
освіти Міністерства освіти і науки України від 5.08.2014 № 3/3-9-1003-14 «Про
проведення  Всеукраїнського зльоту  учнівських  виробничих бригад,  трудових
аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів», з 9
по  11  вересня  2014  року  на  базі  навчальних  закладів  Рівненської  області
відбувся  VІІІ  Всеукраїнський  зліт  учнівських  виробничих  бригад,  трудових
аграрних об’єднань школярів.

У  заході  взяли  участь  делегації  з  14  областей  України:  40  учнів,
вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, 18 педагогів,
науково-педагогічні  працівники  Рівненського  державного  гуманітарного
університету та Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.

Під  час  проведення  зльоту  організовано  презентацію  виставки
«Щедрість  рідної  землі»,  відкритий  творчий  звіт  аграрних  учнівських
об’єднань,  конкурс-захист  науково-дослідницьких  робіт  у  секціях
«Рослинництво»,  «Овочівництво»,  «Садівництво»,  практикум  для  керівників
делегацій «Трудове виховання та навчальне дослідництво в загальноосвітніх та
позашкільних  навчальних  закладах  як  засіб  ефективної  діяльності  аграрних
учнівських  об’єднань  на  навчально-дослідних  земельних  ділянках»,
Макаренківські  читання  «Ціннісно-трудова  основа  педагогічної  системи  та
методики виховання в дитячому колективі А.С. Макаренка».

Виходячи із зазначеного 
НАКАЗУЮ:

1. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців 
зльоту:



володаря  Гран-прі  -  учнівське  трудове  аграрне  об’єднання
Новотроянівського  навчально-виховного  комплексу   Болградського  району
Одеської області; 

за І місце:
учнівську виробничу бригаду «Колос» Млинівського районного будинку

творчості  школярів  на  базі  Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Млинівського району Рівненської області;

виробничі  ланки  Ямпільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської  області;

за ІІ місце:
трудове  аграрне  об’єднання  Цекинівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Ямпільського району Вінницької області;
трудове  аграрне  об’єднання  Заборольської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Луцького району Волинської області;

за ІІІ місце:
трудове  аграрне  об’єднання  аграрного  ліцею-інтернату  Межівського

району Дніпропетровської області;
трудове  аграрне  об’єднання   комунального  закладу  «Кіровоградський

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
трудове аграрне об’єднання Летавського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  ліцей»  Чемеровецького  району
Хмельницької області;

 трудове  аграрне  об’єднання  Заставнівського  еколого-натуралістичного
центру дітей та юнацтва Чернівецької області.

2.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
виставки «Щедрість рідної землі»:

за І місце:
учнівську виробничу бригаду «Колос» Млинівського районного будинку

творчості  школярів  на  базі  Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Млинівського району Рівненської області;

учнівське  трудове  аграрне  об’єднання  Новотроянівського  навчально-
виховного комплексу  Болградського району Одеської області;

за  ІІ місце:
трудове  аграрне  об’єднання  Цекинівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Ямпільськог району Вінницької області;
трудове  аграрне  об’єднання   Заборольської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Луцького району Волинської області;
виробничі  ланки  Ямпільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області;

за ІІІ місце:
трудове  аграрне  об’єднання  Межівського  аграрного  ліцею-інтернату

Дніпропетровської області;



трудове  аграрне  об’єднання   комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

трудове аграрне об’єднання Летавського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  ліцей»  Чемеровецького  району
Хмельницької області;

 трудове  аграрне  об’єднання  Заставнівського  еколого-натуралістичного
центру дітей та юнацтва Чернівецької області.

3.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт:

у секції «Рослинництво»
за І місце:
Рачук  Вікторію,  ученицю  11  класу  Рокинівського  навчально-виховного

комплексу  Луцького  району  Волинської  області  за  роботу  «Оцінка
продуктивних,  якісних  показників  фітосанітарного  стану  сортів  цукрового
сорго в умовах лісостепу Волині»; 

за ІІ місце:
Дубину  Вікторію,  ученицю  11  класу  Межівського  аграрного  ліцею-

інтернату Дніпропетровської  області  за  роботу «Дослідження впливу густоти
посіву на врожайність кукурудзи»;

Флінту Христину, ученицю 9  класу Залізської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів, члена гуртка «Юні рослинники» Зборівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді  Тернопільської області  за роботу
«Вплив строків сівби на врожай озимої пшениці»;  

за ІІІ місце:
Кибукевич Діану, ученицю 11 класу Тростинського навчально-виховного

комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дитячий  садок»  Київської
області,  члена  гуртка  «Юні  рослинники»  комунального  закладу  Київської
обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»  за  роботу
«Продуктивність кукурудзи цукрової залежно від строків сівби»;

Чорного  Сергія,  учня  11  класу  Летавського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  ліцей»  Чемеровецького
району  Хмельницької  області  за  роботу  «ЕМ-технології  у  вирощуванні
сільськогосподарських культур»;  

у секції «Овочівництво»
за І місце:
Лопату Катерину,  ученицю 11 класу Ямпільської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів, члена виробничої ланки «Юний аптекар» Ямпільської районної
станції юних натуралістів Сумської області за роботу «Вирощування чуфи як
перспективної  культури  комплексного  вирощування  в  умовах  крайнього
Північного Сходу України»;

за ІІ місце:
Мосійчука Юрія, учня 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої школи

І-ІІІ  ступенів  Млинівського  району,  члена  учнівської  виробничої  бригади



«Колос»  Млинівського  районного  будинку  творчості  школярів  Рівненської
області за роботу «Біологічна система захисту капусти як регулятор чисельності
білана капустяного»;

Йолшину  Тетяну,  ученицю  10  класу  Горошовецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Заставнівського району, члена гуртка «Юний тваринник»
Заставнівського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  юнацтва
Чернівецької області за роботу «Вирощування картоплі різними способами»; 

за ІІІ місце:
Щербу Аліну, ученицю 10 класу Ягнятинської  загальноосвітньої школи

І-ІІІ  ступенів  Ружинського  району  Житомирської  області  за  роботу
«Сортовивчення капусти»;

Мохонько Ксенію, ученицю 10 класу Глодоської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів,  члена  наукового товариства  «Ойкос»  Новоукраїнського району
Кіровоградської області за роботу «Вплив структурних елементів ґрунту на його
родючість»;

Пеляк  Яну,  ученицю  11  класу  Тростянецької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів, члена гуртка «Юні овочівники» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  за  роботу  «Вплив  сортових
властивостей та способів вирощування на урожайність цибулі ріпчастої»; 

у секції «Садівництво»
за  І місце:
Дудуша Миколу, учня 11 класу Новотроянівського навчально-виховного

комплексу  Болгардського  району  Одеської  області  за  роботу  «Стан  та
перспективи розвитку виноградарства в Бесарабії»;

за  ІІ місце:
Левандовську Карину, ученицю 9 класу Цекинівської  загальноосвітньої

школи   І-ІІІ  ступенів  Ямпільського  району  Вінницької  області  за  роботу
«Сортовивчення винограду в умовах Ямпільського району Вінницької області»;

за  ІІІ місце:
Прусак  Лідію,  ученицю  10  класу  Івано-Франківської  загальноосвітньої

школи  І-ІІІ  ступенів  №  16,  члена  гуртка  «Ботаніки-рослинники»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції за роботу «Вплив стимуляторів
росту на вкорінення живців ожини».

4.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за активну участь
у виставці «Щедрість рідної землі»:

вихованців учнівського трудового аграрного об’єднання Ягнятинської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Ружинського району Житомирської
області;

вихованців  учнівського  трудового  аграрного  об’єднання  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

вихованців учнівського трудового аграрного об’єднання Тростинського
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-
дитячий  садок»  Київської  області,  членів  гуртка  «Юні  рослинники»



комунального закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та
юнацтва Київщини»;

вихованців гуртка «Юні овочівники» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

вихованців гуртка «Юні рослинники» Зборівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді  Тернопільської області.

5.  Оголосити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  ефективну  роботу
трудових  аграрних  об’єднань  та  залучення  учнівської  молоді  до  високо-
результативного сільськогосподарського дослідництва:

Жовтоножук  Любові  Яківні,  методисту  Вінницької  обласної  станції
юних натуралістів;

Щербак  Анжелі  Євгенівні,  керівнику  трудового  аграрного  об’єднання
Цекинівської  загальноосвітньої  школи   І-ІІІ  ступенів  Ямпільського  району
Вінницької області;

Котик Мирославі Євгенівні,  керівнику трудового аграрного об’єднання
Заборольської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Луцького  району
Волинської області;

Макаренко Лідії Григорівні,  керівнику трудового аграрного об’єднання
Межівського аграрного ліцею-інтернату Дніпропетровської області;

Гибало  Ользі  Леонідівні,  керівнику  трудового  аграрного  об’єднання
Ягнятинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ружинського  району
Житомирської області;

Кашалабі  Ользі  Мирославівні,  керівнику  трудового  аграрного
об’єднання Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

Химчак Галині  Тимофіївні,  керівнику трудового аграрного об’єднання
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

Краснікову  Костянтину  Петровичу,  керівнику  трудового  аграрного
об’єднання  комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості
дітей та юнацтва Київщини»;

Ніколаєву Василю Петровичу, керівнику трудового аграрного об’єднання
Новотроянівського  навчально-виховного  комплексу   Болградського  району
Одеської області;

Лещенко  Інні  Вікторівні,  керівнику  трудового  аграрного  об’єднання
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

Прядунець  Валентині  Анастасіївні,  керівнику  учнівської  виробничої
бригади «Колос» Млинівського районного будинку  творчості школярів на базі
Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Млинівського району
Рівненської області;

Коковенку  Віктору  Вікторовичу,  керівнику  виробничої  ланки
Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області;

Семенович  Наталії  Василівні,    керівнику  трудового  аграрного
об’єднання Зборівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  Тернопільської області;

Подущак Антоніні Василівні, керівнику трудового аграрного об’єднання
Летавського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів, ліцей» Чемеровецького району Хмельницької області;



Шойман Марії  Михайлівні,  керівнику трудового аграрного об’єднання
Заставнівського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  юнацтва
Чернівецької області.

6.  Оголосити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  підготовку  та
проведення  VІІІ  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  виробничих  бригад,
трудових  аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних
закладів:

 педагогічному  колективу  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської   обласної  ради  (директор  Остафійчук
Тетяна Василівна);

 педагогічному  колективу  Рівненського  вищого  професійного
училища  ресторанного  сервісу  і  торгівлі  (директор  Рудик  Віктор
Леонідович);

 педагогічному  колективу  навчально-методичного  центру
естетичного  виховання  учнів  професійно-технічних  навчальних
закладів  у  Рівненській  області  (директор  Климюк  Володимир
Миколайович).

7.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює  подяку
начальникам  департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних  державних
адміністрацій,  керівництву  позашкільних  і  загальноосвітніх  навчальних
закладів  за  здійснення  організаційних  заходів  щодо  забезпечення  участі
делегацій  у  VІІІ  Всеукраїнському  зльоті  учнівських  виробничих  бригад,
трудових  аграрних  об'єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних
закладів.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький
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