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                                                                        Директорам  обласних центрів  
                                                                             еколого-натуралістичної творчості 
                                                                        учнівської молоді (станцій 
                                                                        юних натуралістів)   

Про проведення Всеукраїнського
зльоту учнівських виробничих
бригад, трудових аграрних об’єднань,
трудових загонів 

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» Національним еколого - натуралістичним центром
учнівської  молоді  спільно  з  Запорізьким  обласним  центром  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді 20 – 22 вересня 2017 року на базі
закладів  освіти  Запорізької  області  буде  проведено  ХІ  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 10 серпня 2017 року заявку (додається) на поштову
адресу:  вул.  Чарівна,  11,  м.  Запоріжжя,  Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  69068,  або  на  електронну адресу:
kzzocentum@ukr.net (з поміткою «Заявка УВБ»). 

В  рамках заходу  планується  проведення:  презентації  виставки  «Щедрість
рідної  землі»;  відкритого творчого звіту членів  учнівських виробничих бригад,

http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/uvb.pdf


трудових аграрних об’єднань школярів та захист науково-дослідницьких робіт за
напрямами «Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво». 

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 10 
липня 2017 року на електронну адресу: kzzocentum@ukr.net 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 3-4 друкованих
аркушів;  посилання на літературні джерела обов’язкові. 

За підсумками захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів трудових
аграрних  об’єднань  за  напрямами  «Рослинництво»,  «Овочівництво»,
«Садівництво» планується видання збірника  тез.  Тези в електронному вигляді
надсилати до 10 липня 2017 року  на електронну адресу:  kzzocentum@ukr.net  з
поміткою «Тези». Вимоги до тез: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал
1,5;  поля: зліва – 30 мм, праворуч – 15 мм, знизу і зверху – 20 мм;  обсяг  1-2
друкованих аркушів.

Заїзд   і  реєстрація  учасників – 20 вересня до 11-00 год.    за адресою: 
м. Запоріжжя, острів Хортиця,  готель «Хортиця». Проїзд від залізничного вокзалу
та  автовокзалу  автобусом № 55 до зупинки «Турбаза Хортиця» або маршрутним
таксі № 62, 67, 81, 88, до зупинки «пр. Металургів», далі пересадка на маршрутне
таксі № 10, 36, 58 до зупинки «Турбаза Хортиця». Від’їзд  учасників 22 вересня
2017  року після 14.00 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  –
200,00 грн.; харчування – 100,00 грн.  Програма зльоту та уточнена сума витрат
будуть надіслані додатково. 

 Для організації зустрічі учасників зльоту просимо до 1  вересня 2017 року
повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Запоріжжя. 

Координатори  заходу:  Ярмощук  Микола  Анатолійович  –  директор
Запорізького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді,  роб.  телефон –  (0612)  654-656;  Інденко Тетяна  Вікторівна  –  заступник
директора з навчально-виховної роботи,  моб. телефон – 067-584-09-94; Жабицька
Анжела Геннадіївна – завідуюча організаційно-масовим відділом, моб. телефон –
093-071-83-07. 

В.о. директора                                                                                      Т.В. Інденко



Заявка
на участь у ХІ Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад,

трудових аграрних об’єднань, трудових загонів загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів 

                                                (назва закладу, область)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

№
з/п

ПІБ Дата
народж.
(число,

місяць, рік)

Клас, школа,
гурток 

Домашня адреса Дозвіл
лікаря

1.
2.
3.

Керівник делегації:   ____________________________________________________ 

Контактний телефон, електронна адреса керівника_________________________

Необхідні засоби для презентації:_______________________________________ 

Захист  науково-дослідницької роботи:_____________________________________
                                                                                              (ПІБ учасника)     

Тема: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Керівник установи

М.П.


