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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 загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами
позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 04.01.2018 року №12, у Тернопільській області Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Тернопільським
обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді з 11 по
13 вересня 2018 року буде проведено ІІ етап Всеукраїнського зльоту учнівських
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань, загальноосвітніх і
позашкільних
навчальних
закладів
(Положення
про
зліт
–
http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/uvb.pdf).
До участі у ІІ етапі Зльоту запрошуються команди учнівських виробничих
бригад, трудових аграрних об’єднань і загонів закладів загальної середньої та
позашкільної освіти України переможці І етапу. До складу, яких входять 4
особи: 3 учні (віком 11-16 років) та 1 керівник.
У рамках проведення Зльоту відбудуться педагогічні читання для
керівників делегацій «Компетентнісний підхід в роботі учнівських аграрних
об’єднань та їх роль у допрофесійній орієнтації школярів», метою яких є
поширення передового педагогічного досвіду з трудового навчання та
виховання дітей та молоді. За підсумками педагогічних читань буде видано
збірник матеріалів. Тези доповідей і тексти статей для опублікування у збірнику
необхідно надіслати до 10 липня 2018 року на електронну адресу:
ecocentr_ter@ukr.net (з поміткою «Збірник»).

Заявки (додаток до листа) на участь у Зльоті необхідно надіслати до 10
серпня 2018 року на електронну адресу: ecocentr_ter@ukr.net (з поміткою
«Заявка УВБ»).
В рамках заходу планується: захист науково-дослідницьких робіт у
секціях «Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво» (до 10 хв.),
презентації виставки «Щедрість рідної землі» та відкритого творчого звіту
членів учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань школярів
(до 10 хв.). Виставкова площа для кожної команди до 2 м. кв.
Планується видання збірника статей педагогів та тез науководослідницьких робіт учнів-членів трудових аграрних об’єднань за напрямами
«Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво». Статті та тези в
електронному вигляді надсилати до 10 липня 2018 року на електронну адресу:
ecocentr_ter@ukr.net з помітками «Стаття» і «Тези». Вимоги до матеріалів:
шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5; поля: зліва – 30 мм, праворуч
– 15 мм, знизу і зверху – 20 мм (обсяг статей педагогів – до 5 друкованих
сторінок, обсяг тез – до 2 друкованих сторінок).
Заїзд та реєстрація учасників Зльоту 11 вересня 2018 року до 11.00 год. за
адресою м. Тернопіль, вул. Медова, 2, сервісно-туристичний комплекс «Рута».
Проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом № 11, маршрутним таксі
№3, 16 до зупинки «Кооперативний технікум», від автовокзалу – маршрутним
таксі №5, 5А, 12 до зупинки «Обласна профспілка».
Від’їзд – 13 вересня 2018 року після 15.00 год. Керівників делегацій
просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях. Витрати на відрядження
здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Кожній делегації необхідно мати наказ обласного управління
(департаменту) освіти і науки облдержадміністрації зі списком учасників та
покладанням відповідальності за здоров’я і життя дітей під час проведення
заходу на керівника делегації.
Для участі у Зльоті учасникам необхідно мати медичні довідки про
відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.
Орієнтовані витрати на одного учасника заходу на добу: проживання –
170,00 - 200,00 грн.; харчування – 160,00 грн. Програма Зльоту та уточнена сума
витрат будуть надіслані додатково.
Для організації зустрічі учасників Зльоту просимо до 1 вересня 2018
року повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Тернопіль.
Координатори заходу: Герц Іван Іванович – директор Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,
контактні номера телефону – (0352) 25-05-46; 096-20-76-945; Кухарська Тетяна
Анатоліївна – заступник директора з навчальної роботи Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,
контактні номера телефонів - 067-35-13-655, 066-415-80-12; Федун Галина
Романівна – методист, контактний номер телефону – 068-147-30-20.
Директор

І.І. Герц

Програма
проведення ХІІ Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх
і позашкільних навчальних закладів
Термін проведення: 11-13 вересня 2018 року м. Тернопіль
Час
До 12.00
12.00 – 12.30
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45

14.45 – 18.00
15.00 – 17.00
18.30 - 19.00
19.30 - 21.00
7.30 - 8.00
8.00 - 08.30
08.30 - 10.00
10.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 – 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 18.30
19.00 - 19.30
20.00 - 21.00

Захід
11 вересня, вівторок
Заїзд, реєстрація учасників, поселення
Обід
Екскурсія в Тернопільський обласний краєзнавчий музей
Відкриття Збору:
- вітальне слово:
Представника Тернопільської облдержадміністрації;
Представника Тернопільської обласної ради;
Начальника управління освіти і науки Тернопільської
облдержадміністрації;
Представника НЕНЦ
Відкритий захист науково-дослідницьких робіт у секціях
«Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво»
Педагогічні читання «Компетентнісний підхід в роботі
учнівських аграрних об’єднань та їх роль у допрофесійній
орієнтації школярів»
Вечеря
Екскурсія «Тернопіль вечірній»
12 вересня, середа
Сніданок
Переїзд в Тернопільський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді
Оформлення виставки-презентації «Щедрість рідної землі»
Презентація виставки «Щедрість рідної землі» та відкритий
творчий звіт членів учнівських виробничих бригад, трудових
аграрних об’єднань школярів
Обід
Переїзд до компанії «Агропродсервіс» (с. Настасів,
Тернопільський район)
Зустріч з науковцями, огляд дослідних ділянок та виробництва
компанії «Агропродсервіс»
Переїзд до Національного заповідника «Замки Тернопілля»
(Збаразький замок)
Екскурсія «Збаразький замок»
Переїзд до м. Тернополя
Вечеря
Розважальна програма «Мій рідний край - Україна»

13 вересня, четвер
8.30 - 9.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 15.00
Після 15.00

Сніданок
Урочисте закриття ХІІ Всеукраїнського зльоту учнівських
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
Обід
Переїзд до Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді
Екскурсія навчальними лабораторіями та НДЗД
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Від’їзд учасників заходу

Заявка
на участь у ХІІ Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих
бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів

(назва закладу освіти, область)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:
№
з/п

ПІБ
(повністю)

Дата
народж.
(число,
місяць, рік)

Клас, школа,
гурток

Домашня адреса

Дозвіл
лікаря

1.
2.
3.
Керівник делегації:______________________________________________________
(повністю)

Посада керівника ______________________________________________________
Контактний телефон, електронна адреса керівника ___________________________
Необхідні засоби для презентації: _________________________________________
Захист науково-дослідницької роботи:______________________________________
(ПІБ учасника)

______________________________________________________________________
Напрям (секція):________________________________________________________
Тема:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Керівник установи
М.П.

