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Директорам обласних
еколого-натуралістичних
центрів, станцій юних
натуралістів

Про проведення
Х Всеукраїнського зльоту членів учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань, трудових загонів загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015
р. № 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських та міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)», Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді спільно з Вінницькою обласною
станцією юних натуралістів 28 – 30 вересня 2016 року на базі закладів освіти
Вінницької області буде проведено Х Всеукраїнський зліт учнівських
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань, трудових загонів
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (Положення про зліт –
http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/uvb.pdf).
До участі в заході запрошуються делегації учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань і загонів загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів України, у складі 4 осіб (3 учні та 1 керівник).
Для участі у зльоті необхідно надіслати до 20 серпня 2016 року заявку
(додається) на поштову адресу: вул. Данила Галицького, 2, м. Вінниця,
Вінницька обласна станція юних натуралістів, 21016 (з поміткою на конверті
«УВБ»), або на електронну адресу: metodisti@ukr.net (з поміткою «Заявка
УВБ»).
В рамках заходу планується проведення: презентації виставки «Щедрість
щедрої землі»; відкритого творчого звіту членів учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань школярів та захист науково-дослідницьких робіт
за напрямами «Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво».
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В ході заходу відбудуться педагогічні читання «Стратегія трудового
виховання учнівської молоді в умовах реформи освіти в Україні», метою яких є
поширення передового педагогічного досвіду з трудового навчання та
виховання дітей та молоді. До участі в читаннях запрошуються педагоги
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, наукові співробітники
вищих навчальних закладів України, аспіранти. За підсумками педагогічних
читань буде видано збірник матеріалів. Статті в електронному вигляді
необхідно надіслати до 20 серпня 2016 року на поштову адресу: вул. Данила
Галицького, 2, м. Вінниця або за електронною адресою vinsyn@ukr.net,
Вінницька обласна станція юних натуралістів, 21016, з поміткою «Збірник».
Вимоги до статей:
- шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5;
- поля: зліва – 30 мм, праворуч – 15 мм, знизу і зверху – 20 мм;
- обсяг статті 3-5 друкованих аркушів;
- посилання на літературні джерела обов’язкові.
Заїзд і реєстрація учасників – 28 вересня до 12.00 год. За адресою: м.
Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,2, готель «ФПО «Профспілковий».
Проїзд від залізничного вокзалу – трамваєм № 4, маршрутним таксі №№
29-А, 23-А; від центрального автовокзалу – маршрутним таксі 17-А, до зупинки
«Площа Василя Стуса».
Від’їзд учасників 30 вересня 2016 року після 15.00 год. Керівників
делегацій просимо завчасно придбати квитки на проїзд у зворотному напрямку.
Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей покладається на
керівників делегацій.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає. Орієнтовані витрати на одного учасника заходу на добу: проживання
– 150,00 грн.; харчування – 80,00 грн. Організаційний внесок від команди –
100,00 грн.
Для організації зустрічі учасників зльоту просимо до 15 вересня 2016
року повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Вінниці.
Координатори заходу: Драгомирецька Ольга Авксентіївна, директор
Вінницька обласна станція юних натуралістів, роб. телефон – (0432) 611-656,
моб. телефон – 096-355-53-54; Жовтоножук Любов Яківна, методист Вінницької
обласної станції юних натуралістів, моб. телефон – 067-87-50-339.
Директор Вінницької обласної
станції юних натуралістів

Жовтоножук Л.Я.

____________

О.А. Драгомирецька
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Додаток
до листа Вінницької обласної
станції юних натуралістів
від 07.06.2016 р. № 116

Заявка
на участь у Х Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх
і позашкільних навчальних закладів
__________________________________________________________________
(назва організації)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:
№
Дата
ПІБ
Клас, школа
з/п
народження

Домашня
адреса

Дозвіл лікаря

Керівник делегації:____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Контактний телефон, електронна адреса керівника: ________________________
____________________________________________________________________
Необхідні засоби для презентації: _______________________________________
Захист дослідницької роботи (ПІБ учасника): _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Тема: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Секція: ______________________________________________________________

Крупская Е.А. /home/oleg/Документы/111/на сайт/dp/УВБ.doc

