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Про підсумки
ХІ Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань,
загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626
«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік за основними напрями позашкільної освіти» 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 04.07.2017 № 3512 Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з
Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізьким
обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 20 – 22 вересня
2017 року було проведено ХІ Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі
Зліт) .
Учасниками Зльоту стали юні аграрники та педагоги з 19 областей України:
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, ІваноФранківської, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської,
Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької та
Чернігівської.
Програма Зльоту включала в себе проведення Всеукраїнської виставки досягнень
юних аграріїв «Щедрість рідної землі», 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 «Стратегія виховання учнівської молоді
в умовах реформи освіти в України»».
На виставці були презентовані такі напрями роботи:
• оволодіння сучасними агротехнологіями та впровадження їх у практику роботи
учнівських виробничих бригад;

• удосконалення форм та 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;
• результати співпраці з колективними фермерськими господарствами,
сільськогосподарськими підприємствами, науково-дослідними установами та вищими
навчальними закладами;
• організація дослідної та наукової роботи учнів, направленої на опанування
інноваційними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, введення
малопоширених та перспективних сортів, застосування біологічно-активних речовин,
добрив.
На виставці були представлені сортові зразки овочевих, польових та ягідних
культур, колекції насіння та натуральної продукції сільськогосподарських культур.
Результати науково-дослідницької роботи було висвітлено у щоденниках дослідницької
роботи. Доповнювали виставку різноманітні короваї, хліби, вироби з лози, рогози, соломи,
снопи зернових і технічно-прядильних культур, рушники.
Під час проведення Зльоту члени УВБ та трудових аграрних об’єднань, педагоги
мали нагоду поспілкуватися з науковцями Таврійського державного агротехнологічного
університету.
На підставі протоколів засідань журі Зльоту
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді переможців та призерів виставки-презентації досягнень учнів:
Дипломом І ступеня
- команду учнівської виробничої бригади загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.
Цекинівка Ямпільського району Вінницької області;
- команду Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області.
Дипломом ІІ ступеня
- команду трудового аграрного об’єднання «Колосок» ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Забороль
Луцького району Волинської області;
- команду комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини».
Дипломом ІІІ ступеня
- команду комунального закладу «Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Тернопільської
районної ради Тернопільської області;
- команду комунального закладу Степанівський НВК «Степанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Криничанського району Дніпропетровської області;
- команду Новотроянівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей –
дошкільний навчальний заклад» Болградського району Одеської області;
- команду Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської
області;
- команду Костянтинівського районного навчально-виховного об’єднання «Гімназія-МАН
№ 1 «Таврія» Мелітопольського району Запорізької області
- команда комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

- команду Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
області;
- команду Ягнятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинського району
Житомирської області.
2. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді за участь у виставці-презентації досягнень учнів:
- команду комунального позашкільного навчального закладу «Районна станція юних
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області;
- команду Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;
- команду комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»;
- команду Миколаївського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді;
- команду Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
- команду Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ф.С.Бацури Новоушицького району
Хмельницької області;
- команду Погорілівської ЗОШ та Малокучурівського НВК Заставнівського району
Чернівецької області;
- команду комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
3. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді переможців та призерів конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів:
Секція «Рослинництво»
Дипломом І ступеня
- Мохонько Дар’ю, ученицю 8 класу Глодоської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоукраїнського
району Кіровоградської області, вихованку гуртка «Юні рослинники» комунального
закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді». 38 б.
Дипломом ІІ ступеня
- Щербань Дарину, ученицю 10 класу Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Великоолександрівського району Херсонської області. 35,3 б.
Дипломом ІІІ ступеня
- Приведенцеву Поліну, ученицю 11 класу Піддубненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області, вихованку Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру. 34 б.
За участь:
- Мягкову Тетяну, ученицю 9 класу КЗ Степанівський НВК «Степанівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Криничанського району Дніпропетровської
області; 30 б.
- Кару Олександра, учня 11 класу Новотроянівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – ліцей – дошкільний навчальний заклад» Болградського району Одеської
області, члена учнівської виробничої бригади «Трудівник» Болградського районного
центру дитячої та юнацької творчості; 29,6 б.

- Шевченка Андрія, учня 11 класу Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, члена клубу
«Аграрник» Ямпільської районної СЮН Сумської області. 30 б.
Секція «Овочівництво»:
Дипломом І ступеня
- Піддубну Юлію, ученицю 11 класу Тахтаулівського НВК Полтавського району
Полтавської області, вихованку гуртка «Юні рослинники» Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 38 б.
Дипломом ІІ ступеня
- Дутчака Богдана, учня 9 класу Малокучурівського НВК Заставнівського району
Чернівецької області. 36 б.
Дипломом ІІІ ступеня
- Жидок Анну, ученицю 9 класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28 Чернігівської
області, вихованку гуртка «Любителі сукулентних рослин» КЗ «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів». 34 б.
За участь:
- Пляс Юлію, ученицю 10 класу Ягнятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Ружинського району Житомирської області; 32 б.
- Бандуру Ольгу, ученицю 9 класу Івано-Франківського академічного обласного ліцею
Івано-Франківської обласної ради, вихованку гуртка «Аматори зеленої архітектури» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції; 30 б.
- Карачуна Юрія, учня 7 класу Тростинського НВК, вихованця гуртка «Юний рослинник»
КЗ Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 33 б.
Секція «Садівництво»:
Дипломом І ступеня
- Савонік Каріну, ученицю 9 класу, члена трудового аграрного об’єднання «Колосок»
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Забороль Луцького району Волинської області. 37
б.
Дипломом ІІ ступеня
- Кудрю Поліну, ученицю 10 класу Костянтинівського районного навчально-виховного
об’єднання «Гімназія-МАН № 1 «Таврія» Мелітопольського району Запорізької області. 36
б.
Дипломом ІІІ ступеня
- Бобровську Аліну, ученицю 7 класу Колоденської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
члена трудового загону «Світанок» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради. 35 б.
За участь:
- Мичкодан Діану, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області; 33,6 б.
- Андрусик Валентину, ученицю 9 класу Миролюбівського НВК Покровської районної
ради, вихованку гуртка «Основи фізіології рослин» КПНЗ «Районна СЮН» Покровської
районної ради Донецької області; 29,2 б.
- Ніколаєву Віру, ученицю 8 класу Радсадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
вихованку гуртка «Юні виноградарі» Миколаївського ОЦЕНТУМ; 26,7 б.

- Тищук Яну, ученицю 11 класу КЗ «Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Тернопільської
районної ради Тернопільської області; 22 б.
- Галаш Людмилу, ученицю 9 класу Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
ім. Ф.С.Бацури Новоушицького району Хмельницької області. 34 б.
4. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді команди переможців та призерів ХІ Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів:
Дипломом Гран-прі
- команду учнівської виробничої бригади загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.
Цекинівка Ямпільського району Вінницької області (склад команди: Работа Марія та
Кумпанич Анастасія, учениці 9 класу; Мичкодан Діана, учениця 8 класу. Керівник: Щербак
Анжела Євгенівна) 88,6 б.
Дипломом І ступеня
- команду трудового аграрного об’єднання «Колосок» ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Забороль
Луцького району Волинської області (склад команди: Савонік Каріна, учениця 9 класу;
Михалюк Дарина, учениця 8 класу; Гагаловська Людмила, учениця 11 класу. Керівник:
Макогон Жанна Зіновіївна ) 87,5 б. ;
- команду Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст. Великоолександрівського району Херсонської
області (склад команди: Кобеляцький Тарас, учень 9класу; Щербань Дарина, учениця 10
класу; Старостін Ярослав, учень 11 класу. Керівник: Гавриленко Тетяна Павлівна) 83,3.
Дипломом ІІ ступеня
- команду Костянтинівського районного навчально-виховного об’єднання «Гімназія-МАН
№ 1 «Таврія» Мелітопольського району Запорізької області (склад команди: Бєлоусова
Єва, Джоков Павло, Кудря Поліна, учні 10 класу. Керівник: Біленька Ольга Павлівна) 80 б.;
- команду комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
(склад команди: Бобровська Аліна, Тимощук Софія, Карпенко Софія, учениці 7класу
Колоденської ЗОШ І-ІІІ ступенів, члени трудового загону «Світанок» КЗ «СЮН»РОР.
Керівники: Мороз Євдокія Павлівна, Власик Алла Миколаївна) 82,2 б.;
- команду Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області (склад
команди: Нестеренко Даяна, учениця 9 класу; Шевченко Андрій та Павленко Олексій, учні
11 класу Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. Керівник: Адаменко Катерина Юріївна) 80,5 б.;
- команду комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини» (склад команди: Ілинич Назарій, учень 5 класу; Карачун Юрій, учень
7 класу; Махинько Яна, учениця 11 класу Тростинського НВК. Керівник: Красніков
Костянтин Петрович) 80 б.
Дипломом ІІІ ступеня
- команду Миколаївського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (склад команди: Черкес Катарина та Ніколаєва Віра, учениці 8 класу Радсадівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Керівник: Дорідова Юлія Євгенівна);
- команду комунального закладу «Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Тернопільської
районної ради Тернопільської області (склад команди: Тищук Яна, Дідух Марта, учениці
11 класу. Керівник: Романяк Наталя Орестівна)64,2 б.;

- команду комунального закладу Степанівський НВК «Степанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Криничанського району Дніпропетровської області (склад
команди: Мягкова Тетяна,учениця 9 класу; Богуш Анастасія та Закелов Ількам, учні 8
класу. Керівник: Труханова Лідія Сергіївна) 76 б.;
- команду Новотроянівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей –
дошкільний навчальний заклад» Болградського району Одеської області (склад команди:
Брадарський Дмитро, Брадарський Сергій, Кара Олександр, учні 11 класу, члени
учнівської виробничої бригади «Трудівник». Керівник: Ніколаєв Василь Петрович) 78,6 б.;
- команду Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
області (склад команди: Бандура Ольга та Возняк Михайло, учні 9 класу; Федоренко Анна,
учениця 7 класу; вихованці гуртка «Аматори зеленої архітектури». Керівник: Шиян Галина
Григорівна) 74,5 б.;
- команду Ягнятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинського району
Житомирської області (склад команди: Пляс Юлія, учениця 10 класу; Якимчук Тетяна та
Дятел Світлана, учениці 9 класу. Керівник: Чехун Ольга Леонідівна) 79 б;
- команду комунального позашкільного навчального закладу «Районна станція юних
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області (склад команди: Андрусик
Валентина, учениця 9 класу; Баришник Ярослав та Павлінова Анастасія, учні 6 класу
Гродівської ЗОШ І-ІІІ ст. Керівники: Касьянова Світлана Вячеславівна, Рикунова Наталія
Сергіївна) 61,2 б.;
- команду Донецького обласного еколого-натуралістичного центру (склад команди:
Приведенцева Поліна, Фесівський Владислав, Коломоєць Поліна, учні 11 класу
Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької
області. Керівник: Гнибеда Олена Анатоліївна). 74 б;
- команду комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» (склад команди: Мохонько Дар’я, учениця 8
класу; Огаренко Анна та Гафтоник Анастасія, учениці 7 класу. Керівник: Закутаєва Ніна
Олександрівна) 74 б.;
- команду Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(склад команди: Пугачова Катерина та Кушнір Дмитро, учні 9 класу; Піддубна Юлія,
учениця 11 класу. Керівник: Пугачова Ірина Ярославівна) 79 б.;
- команду Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ф.С.Бацури Новоушицького району
Хмельницької області (склад команди: Галаш Людмила та Корчова Лілія, учениці 9 класу;
Петраш Анна, учениця 10 класу. Керівник: Смаровоз Олена Василівна) 70 б.;
- команду Чернівецької області (склад команди: Мокан Аліна, учениця 10 класу та Мокан
Діана, учениця 6 кл Погорілівської ЗОШ; Дутчак Богдан, учень 9 класу Малокучурівського
НВК Заставнівського району. Керівники: Пітик Марія Іванівна, Дупешко Наталя
Миколаївна) 67 б.;
- команду комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» (склад
команди: Жидок Анна, учениця 9 класу; Бутенко Софія, учениця 7 класу, вихованці гуртка
«Любителі сукулентних рослин». Керівник: Воробей Ольга Федорівна) 76,5 б.
5. За рішенням журі Зльоту видати сертифікат закладам освіти Тернопільської
області на право проведення у 2018 році ХІІ Всеукраїнського зльоту учнівських
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів.

6. Видати сертифікати педагогічним працівникам-учасникам педагогічних
читань «Стратегія трудового виховання учнівської молоді в умовах реформи освіти в
Україні» в рамках Зльоту:
- Жовтоножук Любові Яківні – методисту Вінницької обласної станції юних натуралістів;
- Щербак Анжелі Євгенівні, керівнику учнівських виробничих бригад, заступнику
директора з виховної роботи ЗШ І-ІІІ ступенів с. Цекінівка, Ямпільського району
Вінницької області;
- Макогон Жанні Зіновіївні, заступнику директора з НВР, керівнику трудового аграрного
об’єднання школярів «Колосок» ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Забороль Луцького району
Волинської області;
- Трухановій Лідії Сергіївні, вчителю біології, хімії та екології комунального закладу
Степанівський НВК «Степанівська ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»
Криничанського району Дніпропетровської області;
- Іванус Аллі Василівні – методисту комунального закладу освіти «Обласний екологонатуралістичний Центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради;
- Касьяновій Світлані Вячеславівні, вчителю трудового навчання, керівнику гуртка
«Пізнай себе» на базі Гродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької
області;
- Чехун Ользі Леонідівні, заступнику директора Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ружинського району Житомирської області;
- Біленькій Ользі Павлівні, вчителю біології Костянтинівського районного НВО «ГімназіяМАН № 1 «Таврія» Мелітопольського району Запорізької області;
-Шиян Галині Григорівні, керівнику гуртка «Аматори зеленої архітектури» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області;
- Закутаєвій Ніні Олександрівні, методисту Кіровоградського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді;
- Краснікову Костянтину Петровичу, керівнику гуртка «Юний рослинник» комунального
закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
- Дорідовій Юлії Євгенівні, керівнику гуртка «Юні виноградарі» Миколаївського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
-Ніколаєву Василю Петровичу, заступнику директора з виховної роботи Новотроянівського
НВК, керівнику учнівської виробничої бригади «Трудівник» Болградського районного
центру дитячої та юнацької творчості Болградського району Одеської області;
- Пугачовій Ірині Ярославівні, керівнику гуртка «Юні рослинники» Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
- Мороз Євдокії Павлівні, методисту Рівненської обласної Станції юних натуралістів;
- Адаменко Катерині Юріївні, вчителю Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, керівнику
клубу «Аграрник» Ямпільського району Сумської області;
- Романяк Наталії Орестівні, вчителю біології КЗ«Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Тернопільської районної ради Тернопільської області;
- Гавриленко Тетяні Павлівні, вчителю біології Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Великоолександрівського району Херсонської області;
- Смаровоз Олені Василівні, заступнику директора з НВР Вільховецької ЗОШ І-ІІІ
ступенів ім. Ф.С.Бацури Новоушицького району Хмельницької області;

- Пітик Марії Іванівні, заступнику директора Погорілівської ЗОШ Заставнівського району
Чернівецької області;
- Дупешко Наталі Миколаївні, вчителю біології Малокучурівського НВК Заставнівського
району Чернівецької області;
- Воробей Ользі Федорівні, методисту комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів»
- Ракову Юрію Володимировичу, вчителю біології Піддубненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради, керівника гуртків Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру та Великоновосілківської станції юних
натуралістів Донецької області
7. Оголосити подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за підготовку та проведення
Зльоту:
- Озеровій Тетяні Ярославівні, директору Департаменту освіти і науки Запорізької
обласної державної адміністрації;
- Захарчуку Виктору Миколайовичу, заступнику директора Департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації;
- Сороченко Олені Вікторівні, заступнику директора Департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації;
- Фролову Миколі Олександровичу, ректору Запорізького національного університету;
- колективу Запорізького національного університету;
Кюрчеву
Володимиру
Миколайовичу, ректору
Таврійського
державного
аграрнотехнологічного університету;
- колективу Таврійського державного аграрнотехнологічного університету;
- комунальному закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Запорізької обласної ради (директор Ярмощук М.А.);
8. 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 ХІ Всеукраїнському
зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх
і позашкільних навчальних закладів.
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