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

НАКАЗ
м. Київ

«30» вересня 2016 р. № 66

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

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  та  міжнародних  організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від  25.12.2015 № 1360,  та  наказу МОН 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
31.05.2012  за  №  868/21180,  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
10.08.2016  р.  №3/3  –  9  –  571  -  16  Національним  еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді спільно з Департаментом освіти і науки Вінницької
обласної  державної  адміністрації,  Вінницькою  обласною  станцією  юних
натуралістів  28  –  30  вересня  2016  року  на  базі  закладів  освіти  Вінницької
області було проведено Х Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад,
трудових  аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних
закладів (далі Зліт) .

Його учасниками стали учні та педагоги загальноосвітніх і позашкільних
навчальних  закладів  –  члени  учнівських  виробничих  бригад  та  трудових
аграрних  об’єднань  старшокласників  з  Вінницької,  Волинської,  Донецької,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Запорізької,  Івано-Франківської,
Кіровоградської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,  Хмельницької  та  Чернігівської
областей.

Програма  Зльоту включала  в  себе  проведення  Всеукраїнської  виставки
досягнень юних аграріїв  «Тобі,  народе мій,  здобутки й праця юні  України!»,
конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  у  секціях  "Овочівництво",
"Рослинництво",  "Садівництво",  відкритого  творчого  звіту  учнівських
виробничих  бригад  та  трудових  аграрних  об’єднань  старшокласників,
педагогічних  читань  керівників  делегацій  по  темі  «Педагогічні  ідеї
А.С.Макаренка і завдання трудового виховання сьогодення».

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: учнівських виробничих бригад, шкільних навчально-
дослідних  земельних  ділянок,  трудових  аграрних  об’єднань
старшокласників;

• 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.

Оцінювалася  виставка  за  рівнем  оформлення  та  презентацією  досягнень
трудових  об’єднань  старшокласників  в  галузі  овочівництва,  рослинництва,
садівництва,  землеробства  певного  агрокліматичного  регіону.  Акцентом
виставки була мобілізація кращих досягнень УВБ та трудових аграрних загонів
на впровадження інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських
культур (технологій органічного землеробства). 

Виставки мали науково-методичний супровід. Інформаційно-аналітичний
матеріал  систематизовано  у  вигляді  методичних  розробок  з  питань
експериментально-дослідницької  роботи  на  полях  УВБ,  трудових  аграрних
об’єднань  навчально-дослідних  земельних  ділянок.  Широким  показом  на
виставці  були  представлені  кращі  сортові  зразки  колекцій  насіння  та
натуральної  продукції  сільськогосподарських  культур.  Результати
експериментально-дослідницької  роботи  було  висвітлено  у щоденниках
дослідницької  роботи  та  науково-дослідних роботах з  додатками (ілюстрації,
фотоматеріали,  малюнки,  схеми,  карти  тощо).  Доповнювали  виставку
різноманітні 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 із вченими Вінницького національного аграрного університету,
науковцями Подільської науково-дослідної станції садівництва, представниками
Департаменту  аграрної  політики  Вінницької  облдержадміністрації.  Вони
обмінялися  досвідом,  думками,  проаналізували  досягнення  результатів
практичної діяльності учнівських трудових об’єднань старшокласників. 

З  точки  зору  презентабельності  та  якості  оформлення  стендів  серед
кращих  варто  відзначити  експозиції  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів  Сумської  області,  Печерської  ЗШ І-ІІІ  ст. Тульчинського району
Вінницької  області  та  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради.

При  загальній  оцінці  виставки  необхідно  відмітити  системність
представлення  матеріалів,  зокрема  у  Волинській,  Житомирській,  Запорізькій
областях;  використання  наукового  підходу,  ретельність  і  продуманість



методичної  підтримки  (Київська,  Дніпропетровська,  Херсонська  та  Одеська
області).

Інформативними були презентації  команд  Сумської,  Рівненської,
Вінницької,  Волинської  областей,  де  були представлені  проекти нормативно-
правових  документів:  Положення  про  учнівську  виробничу  бригаду,  Статут,
річний  виробничий  план,  проект  Положення  про  організацію  учнівських
трудових  аграрних  загонів  на  навчально-дослідних  земельних  ділянках,
тематика  дослідницьких  робіт  на  полях  УВБ,  методика  проведення  дослідів
тощо. 

На підставі протоколів засідань журі Зльоту та вищевикладеного
НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді переможців та призерів виставки-презентації досягнень
учнів:

Дипломом І ступеня 
• команду  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської

області;
• команду комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської

обласної ради.

Дипломом ІІ ступеня
• команду Печерської ЗШ І-ІІІ ст. Тульчинського району Вінницької області;
• команду Волинської області.

Дипломом ІІІ ступеня
• команду Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ  ст. Ружинського району Житомирської

області;
• команду Дніпрорудненської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. «Світоч» ВРР

ЗО Запорізької області;
• команду Тростинського НВК Васильківського району Київської області;
• команду Новотроянівського НВК Болградського району Одеської області;
• команду  Старосільської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Великоолександрівського  району

Херсонської області;
• команду  В’язівоцької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Павлоградського  району

Дніпропетровської області;
• команду  Радсадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Миколаївського  району

Миколаївської області;
• команду  комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна

станція юних натуралістів» Покровської районної ради Донецької області.

2. Нагородити  Грамотою Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  за  активну  участь  у  виставці-презентації досягнень
учнів:

• команду Глушківського НВК Городенківського району Івано-Франківської
області;

• команду  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді»;



• команду Супрунівського НВК Полтавського району Полтавської області;
• команду  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді; 
• команду  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської молоді;
• команду Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської молоді

Чернігівської області. 
3. Нагородити Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру

учнівської  молоді  переможців  та  призерів  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів:

Секція «Рослинництво»
Дипломом І ступеня

• Шевченка Андрія, учня 10 класу Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вихованця
Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області.

Дипломом ІІ ступеня
• Щербань  Дарину,  ученицю  9  класу  Старосільської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.

Великоолександрівського району Херсонської області;
• Стоянову Вероніку, ученицю 10 класу Дніпрорудненської спеціалізованої

школи І-ІІІ ст. «Світоч» ВРР ЗО Запорізької області.

Дипломом ІІІ ступеня
• Терещенко  Владиславу,  ученицю  10  класу  Тростинського  НВК

Васильківського району Київської області;
• Каменярську  Світлану  та  Вавричука  Михайла,  вихованців

Тернопільського обласного ЦЕНТУМ;
• Пінькову  Кристину,  ученицю  11  класу  Радсадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.

Миколаївського району Миколаївської області.

За активну участь:
• Касьянову  Єлизавету,  ученицю  9  класу  Гродівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.

Покровського району Донецької області;
• Мацюк  Валерію,  ученицю  9  класу  В’язівоцької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.

Павлоградського району Дніпропетровської області;
• Приходько Валерію,  ученицю 11 класу Чернігівського обласного ліцею

для обдарованої сільської молоді Чернігівської області;
• Брадарського  Дмитра,  учня  9  класу  Новотроянівського  НВК

Болградського району Одеської області.

Секція «Овочівництво»

Дипломом І ступеня
• Пономаренко  Софію,  ученицю  10  класу  Супрунівського  НВК

Полтавського району Полтавської області.



Дипломом ІІ ступеня
• Мартинюка  Владислава,  учня  9  класу  Краснопільської  СЗШ  І-ІІІ  ст.

Гайсинського району Вінницької області;
• Вавринюк Катерину, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. імені Липинського с.

Затурці Локачинського району Волинської області.

Дипломом ІІІ ступеня
• Регуша Павла, учня 9 класу Глушківського НВК Городенківського району

Івано-Франківської області;
• Осіпчук Яну, ученицю 9 класу Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ ст. Ружинського

району Житомирської області;
• Упиренко  Богдану,  ученицю  7  класу  Глодівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.

Новоукраїнського  району  Кіровоградської  області,  вихованку
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді».

• Ольховик  Вікторію,  вихованку  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради. 

За активну участь:
• Заболотного Назара, учня 11 класу Печерської ЗШ І-ІІІ ст. Тульчинського

району Вінницької області;
• Чорну  Катерину,  вихованку  Хмельницького  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді.

4. Нагородити Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  команди-переможців  та  призерів  Х  Всеукраїнського
зльоту  учнівських  виробничих  бригад, трудових  аграрних  об’єднань
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів:

Дипломом Гран-прі
• команду Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області

(склад команди: Нестеренко Даяна, учениця 8 класу, Павленко Олексій та
Шевченко Андрій, учні 10 класу Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вихованці
Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів.  Керівник:  Адаменко
Катерина Юріївна).

Дипломом І ступеня 
• команду комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської

обласної ради (склад команди: Кравчук Юлія, Ульянюк Ганна, Ольховик
Вікторія,  члени  трудового  загону  «Світанок»  КЗ  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської  обласної  ради.  Керівник:  Мороз  Євдокія
Павлівна);

• команду Печерської ЗШ І-ІІІ ст. Тульчинського району Вінницької області
(склад  команди:  Заболотний  Назар,  учень  11класу, Квасніцький  Роман,
учень  8  класу,  Задорожна  Лілія,  учениця  9  класу.  Керівники:  Фурман
Ірина Михайлівна, Шаталюк Григорій Іванович).

Дипломом ІІ ступеня
• команду Волинської області (склад команди: Папущак Анна, Василевська

Катерина,  учениці  11  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.  Доросині  Рожинецького



району  та  Вавринюк  Катерина,  учениця  10  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  імені
Липинського  с.  Затурці  Локачинського  району.  Керівник:  Миджга
Людмила Адамівна);

• команду Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ ст. Ружинського району Житомирської
області  (склад  команди:  Осіпчук  Яна,  Нікурадзе  Маргарита,  учениці  9
класу,  Якимчук  Тетяна,  учениця  8  класу.  Керівник:  Чехун  Ольга
Леонідівна);

• команду Дніпрорудненської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. «Світоч» ВРР
ЗО Запорізької  області  (склад команди:  Стоянова Вероніка,  учениця 10
класу, Сорока Владислав, учень 11 класу, Комарець Катерина, учениця 9
класу. Керівник: Веденяпіна Вікторія Іванівна).

Дипломом ІІІ ступеня
• команду Тростинського НВК Васильківського району Київської  області

(склад  команди:  Корчинська  Вікторя,  учениця  9  класу,  Терещенко
Владислава,  Махинько  Яна,  учениці  10  класу.  Керівник:  Красніков
Костянтин Петрович);

• команду Новотроянівського НВК Болградського району Одеської області
(склад  команди:  Брадарський  Дмитро,  Брадарський  Сергій,  Кар
Олександр, Дериволков Роман, учні 9 класу. Керівник: Ніколаєв Василь
Петрович);

• команду  Старосільської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Великоолександрівського  району
Херсонської  області  (склад  команди:  Старостін  Ярослав,  Ступіна
Вікторія,  учні  10  класу,  Щербань  Дарина,  учениця  9  класу.  Керівник:
Гавриленко Тетяна Павлівна);

• команду  В’язівоцької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Павлоградського  району
Дніпропетровської  області  (склад  команди:  Мацюк  Валерія,  Мішуста
Руслан, учні 10 класу, Петренко Софія, учениця 11 класу. Керівник: Гулак
Людмила Володимирівна);

• команду  Радсадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Миколаївського  району
Миколаївської  області  (склад  команди:  Яновська  Ганна,  Пінькова
Кристина, учениці 11класу. Керівник: Дорідова Юлія Євгенівна).

• команду  комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна
станція юних натуралістів» Покровської районної ради Донецької області
(склад команди: Касьянова Єлизавета, Безрук Дар’я, Анисимов Іван, учні
9 класу. Керівник: Касьянова Світлана В’ячеславівна).

5. Нагородити Грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді за активну участь у роботі Всеукраїнського зльоту:

• команду Глушківського НВК Городенківського району Івано-Франківської
області;

• команду  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді»;

• команду Супрунівського НВК Полтавського району Полтавської області;
• команду  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді; 



• команду  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;

• команду Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської молоді
Чернігівської області. 

6. За рішенням журі Зльоту видати сертифікат закладам освіти Запорізької
області  на  право  проведення  у  2017  році  ХІ  Всеукраїнського  зльоту
учнівських  виробничих  бригад  та  трудових  аграрних  об’єднань
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

7. Видати  сертифікати  педагогічним  працівникам-учасникам  науково-
практичної  конференції  «Педагогічні  ідеї  А.  С.  Макаренка  і  завдання
трудового виховання сьогодення» в рамках Зльоту:

• Шаталюку Григорію Івановичу, вчителю трудового навчання Печерської
ЗШ І-ІІІ ст. Тульчинського району Вінницької області;

• Фурман  Ірині  Михайлівні,  вчителю  біології  Печерської  ЗШ  І-ІІІ  ст.
Тульчинського району Вінницької області;

• Сидорчук  Катерині  Яківні,  директору  Краснопільської  СЗШ  І-ІІІ  ст.
Гайсинського району Вінницької області;

• Драгомирецькій  Ользі  Авксентіївні,  директору  Вінницької  обласної
станції юних натуралістів;

• Шмаль  Ніні  Альбінівні,  завідувачці  відділом  інформаційно-методичної
роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів;

• Жовтоножук Любові Яківні, методисту Вінницької обласної станції юних
натуралістів;

• Мосьонд Галині Семенівні, методисту Вінницької обласної станції юних
натуралістів;

• Мигуну  Павлу  Петровичу,  завідувачу  відділом  біології  та  сільського
господарства Вінницької обласної станції юних натуралістів;

• Рикуновій  Наталії  Сергіївні,  директору  КПНЗ  «Районна  станція  юних
натуралістів» Донецької області;

• Касьянові Світлані В’ячеславівні, керівнику гуртків Гродівської ЗОШ І-ІІІ
ст. Покровського району Донецької області;

• Котик Мирославі Євгенівні,  завідувачу відділом Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

• Миджгі  Людмилі  Адамівні,  вчителю біології  ЗОШ І-ІІІ  ст. с.  Доросині
Рожинецького району Волинської області;

• Бундзяк  Галині  Володимирівні,  вчителю  біології  Глушківського  НВК
Горденківського району Івано-Франківської області;

• Чехун  Ользі  Леонідівні,  вчителю  біології  Ягнятинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Ружинського району Житомирської області;

• Мохонько  Анжелі  Анатолівні,  керівнику  гуртка  КЗ  «Кіровоградський
ЕНЦУМ»;

• Краснікову  Костянтину  Петровичу,  керівнику  гуртків  КЗКОР  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області;



• Ніколаєву Василю Петровичу, заступнику директора  з  виховної  роботи
Новотроянівського  НВК  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  –  ліцей  –
дошкільний навчальний заклад» Болградського району Одеської області;

• Пугачовій Ірині  Ярославівні,  керівнику гуртків Полтавського обласного
ЕНЦУМ;

• Адаменко  Катерині  Юріївні, керівнику  гуртків  Ямпільської  районної
станції юних натуралістів.

8. Оголосити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді Міністерства освіти і  науки України за підготовку та
проведення Зльоту:

• Вінницькій обласній державній адміністрації; 
• Вінницькій обласній Раді;
• Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
• Департаменту  аграрної  політики  Вінницької  обласної  державної

адміністрації;
• Вінницькому національному аграрному університету;
• Вінницькій обласній станції юних натуралістів;
• Подільській дослідній станції садівництва Інституту садівництва НААН

України;
• Вінницькому обласному Будинку культури учителя;
• Дошкільному навчальному закладу №35 Вінницької міської ради.

9. 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  Х  Всеукраїнському  зльоті  учнівських
виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об'єднань  загальноосвітніх  і
позашкільних навчальних закладів.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


